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 هه 1 .76٠

 .ةماهفلاو * ققحلا ةمالعلا ىلا ةبوسنملا ةديفلا ةيشاحلا هذه عبط مخاد
 * ىرابلا هبرنم ةقعرو فاطلا هياع ىراللا روفغلادبع ىلوملا # ققدملا
 * فراوعلا عاونا لذابو * فراعملاو مولعلا رشان هفالخ 2 ف

 انئاقاخو  مخفالا مظعالا انناطاس * ديعسلا داو ه» ديدسلا ىارلاوذ
 ىزافلا ناطلسلا ناطاسلا نبا ناطاسلا نبا ناطابسلا  مخفملا مظعملا

 تمادام د نارودلا ةياهن ىلاهتتطلسو هتلود مادا د ناخ *# ردسرع د »

 ةفالخظا رادو ةينامعلاةعبطملاف كلذ ناكو * نادحس رمقلاو 1

 #*ةرخ الاىداج رهش نم نيقب لايل عبسل © ةيلبلاو تاق الا نع تي # ةيلعلا
 ىلوالاف فرشلاو زعلا هل نم ةرغ نم فلالا دعب ةئامالث و عست ةنس

 * نيعمجا هي ودهلاو دمحم ءايدنالا دعسا انديس ىلع هللاىلصو * ةرخ الاو

 #* ناملاعلا بر هللداو * نيلس رملا ىلع مالسو

 سس هممت (٠١) تح حست مو سس

 ماعسرد يرش عماح ديزراب 2 ديزياب نائل وا نييعت نديه انيتةعشم باب

 اريطر ىدتفادعسا دمع طفاح ىدواخ دع ظفاح جاحلا هداز فرشا

 نانلوانييعتنديهانبتخيشمٍباب 2 ندنرازيجم ماعسرد ىب رش عماح اف
 ظفاح جاخلاهدازىضاقىلس دبا 2 نيما دمحم ظفاح ديسلا ىلويناتسا

 جاحلا ىله زير ىلوا ماما هين امع رون

 ححصملا ىدنفا دحا ظفاح
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 «* هقيفوشبو ىلاعت هللازوعب ةيروفغلا ةيشاخلا تمم هه

 * لئاضفلا عمج 4# لضافالا ةودق وهو ىثا ولا هذه فئصم غلب, املو

 تاققدتلاو * هقئارلا تاقيقحتلا وذ * ىنادمصلا ققحلا *# ىنئابرلا ملاعلا

 ىثحلا * ىرابلال ضف مولعلا عيمجىف قيسسلا بصق زئاخلا د هقئافلا

 تاوصالا ثحبم ىلا دي ىراملا كلما هللاهمحر # ىراصن الاىراللا روفغلادبع

 هذهمامتال قفوي ملو © ةيضرم ةيضار كيرىلا ىتجرا ءادن توص باحا

 كراسملا ناضمر رهش نم سماخلا دحالا موبيىف كلذ ناكو * ةينمالا

 ماهتالاىلع انناعا ىذلا هللدخلاو د ةئامعستو ةرششع ىتنثا ةنسل
 هع مالعالل ثعب ىذلا دمح ىلع مالسلاو ةاللصلاو

 0 ا
 م
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 راحتك هلودو نادي. سك سنج م ىا ف روم هلوق ىيم هلو ريوص اهيحاص

 ا 11و ناجيفك وهىاو د حادتسم ريخ نوكي نازوجمو ردصا ىرخاةفص

 هيهذم ناكنم نا اضيا لاقو 6 ىضرلا حراشلا لاق ى) وق ) ةضرتعم

 ةفرصنم انهافج ةادعلا دنع روسو اهفارصنا مدع بجو 0 اهل

 ( ثنؤا ةفصو لاق  ةئنؤم أهن وك ىف مهددرت ىلع ليلد مهم اذهو

 لمعتسو فوصوم نودنزم لدمعتست اهعيحو ركذمللاف ءىحب م
 نيب ريض ىلع ىهو هل ةمزال ريغ اماو قاسفاب وحن اعامس ءادنلل ةمزال اما
 ريكام لكل كصالا ىف ىهو ةيئملل رابج ونايسنج املع ةيلغلابراصام اهدحا
 اهتيفصو ىلع ىتبام ىناثلا برضلاو ايانملا سدح ةياغلاب تصتخا مث بذح ىا

 ريغ ةنزلا نال كلذ ربتعاامنا ( الدع اماو م وق )) ةيفاك ةطاق ىااطاطق وحن

 روجفلا توبثو لدعلا ىلع ليادالنا هيف نكل مالكو مالس ءانب مزلالاو ةيفاك
 ان وك نأ زاوحامهنعنياودعم قاسفو را نوك ىلغ نالد.الةقساف توبثو
 نايم امهدوحو رارطضال ردقم لدعلا نا ىعدا ناو امهل نيفدا ع

 امو لزنا نع الودعم لازت نوك. نع ليلدال اناق فرصلا عنمىف 5

 ىخذرلا خيشلا هلاقام لاعب نا ىلوالاف فعضلا ةياغىف هتلع هب اولدتسا

 ةئز ىرمالا لاعفل هتهباسشمل ىنب تافصلاو رداسصملا مسق نأ رخو

 هلوق موهفم نم لاح 4« نايعالل املع لاق ) ةغلابم لكلا ىفذا ةغلامو
 نايعالل املغ هنوك لاح هيف فلتخا ىا ميمتىف برعم زاجحلاىف ينم
 . نيلماعلا دراون مزلبرعمو ىنمهلوق نم لكب قلعت ناهنال كلذ انلقاعاو

 اذهب قلعتلا نع رخ ًالاوا> مزل اهدحاب قلعت ناو دحاو لماعىلومعم ىلع
 لاعفل هتهباشمل عل وق ) عزانتلا باب ىفاك رخآالل ردشب ناالا مهللا لاخلا

 امنهبف ىرلام هيف ىرالو هيتخاىف هرك ذام هيف ( مالا ىنمع
 قدولا ىنملانع لوقنموا لجن م ىلع اما مسقلا اذه نا هجولاف
 الترم ناك ناو ةغلابملا هنف ناكو ىلصالا هائعم اوعار الوقنم ناك ناف

 ناوا ( آلا نيرثك الاهجو د وق ) هزيغنمرثك | هناللوقنملا ىلع اولخ
 رسمك" ةلامالل ححصملاو نسحتسم ىما هذا ةلامال ادصق ءارلا ىذىفءانبلاهج و
 (ءارلا ) 00
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 نيلاثملانيذه ىفف هنع لقن اف لمعتسم ريغو م ذال ىتاملا محي اهلا عم ىاثلأ |

 ارظن ءاتلا ثحتف ىضرلا خيشلا لاق 6 ءانلا حّتش رى وق ) اهماسقا ىلا ةراشا
 تهحضو نيئك اسال ترسسك و لعفلاىنغع للعجن اقلطم ال وعف» ناك ني> هلداىلا

 ىلع شابقلا ناكو هدعباام هانعمذا دعبلا ىنعم ةوق ىلع ةكرحلا ةوّش ةيننتلل

 اهيلع فقوب نكلو ءاهلانالا اهيلع فقونال ناةلزل زك ةهره هلصا نأ ريدقت
 لاقو تماق ءان اهؤات ناكف لاعفالاب اهقاخلا ىلع اهيش ءاتلاب رثك الاىف

 اماو ءاهلا ىلع فقولاو ةاقوةك ةدرفم ءاتلا ةحؤتفم نا ةاحنلا ضعب |
 ءاتلاب .اهيلع فقولاو تاما ةدرفم ءاتلا ةحؤتفم عمش ءاثلا ةروسكم

 وهو مل وف) ءاتلاب فقولا زوحيف عمجاو دازفالا لمت ءاتلا ةمومضملاو

 نيونتلا ناو اهضعب ىلع لخدت ماللا ناو ( لاعفالا غيصل ةفااخم اهغيص نا

 لعجو نكقلا نع دترج مهضعيدنعو نك.علا نيون وهو اهضعب قدا
 كلذو هملع فقولا ليلد هقدح ناك هدعت ام الوصوم هنوك ىلع اليلد

 لب كلذل طا ريغ هنال لمفلا ريكتتل .سيلو روهّجا دنع ركشلا نو
 ناكل مف مسا هتروريص لبق مسالا كلذ ىذلا ردصملا ىلا عجار ريكتتلا ظ

 تكسا ن.وذن الب هص ىتعشف اف رعم ناك هقخلاه نا ىلع .ليلد وهؤ هانعع |
 هنع توك.بملا. ىا .هقلعتن .نيضتب .ردصما نيضتو :نيعملا نوفل توكدلا
 بطاخلا تكستال نأ زاخ ثيدبلا اذهنع توكبيدلا :ليفا هلساخل

 د وق )ام انوكس, تكسا نبونتلاب هص ىنعمو ثيدسملا اذه ريغ نع

 بس ل ْوُق ) صااخلا حقلا ةيشاحخلا ىف هرس سدق لاق ( حقلا' ىنرعلا ذا
 سما لدب لاقوا © سما براضلا لثم مل وف ) ايداط ناك ناو ( عضولا

 ىنالثلا نههلوق نا ىنعي ( ىنالثلا نم قتشملا هل وق ) رهظا ناكل ىخاملاىف |

 : هلوف ( ناكلا رده نم قدلا قتشملا رده نا قحالو نعال ةفد

 لمفلا مسا نا ىلع ىا ( تاب ملهنا ىلع مل وف ) سايقوذ ىا ( ىسابق ىا
 توص ىنا راقرف نات وهو اردان الا تأي مل مالا ىنمع ىعابرلا نه
 دربملا لاقو ناييدات ه.ءل ىهو ةرعرعلاب او.عالت ىا راعرعو تروصتلا نم

 ريغتال ةياكملانا هيف ونايبدلات ود ةياكح راععودعرلات وص ةياك> راقرق
 ( اردصمهنوك لاح دل وق ) قاغقاغك راعراعوراقراقليقا نيتوصاناك ولف |
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 باىعالا نه لحم اهل نوكيال نا اهق> ناك ىذاملاوا صالا ىنءع

 انهلبق لعف ردقت ىعدتست اهنا هيقو رداصم اهنا ليقو ىذاملاو صال

 لامفالا ءامسا اهنا لوشال كلذ لئاقلانا هيفو لامفا ءامسا نوكت الف

 ارصق لابفالا ءامسا تيمس امياو لاعفالا رداصم ءامسا اهنا لوش لب

 اسهضعب نا لاش نا الا مهالا اهئانيل هجوال نا هيف نكلو ةفاسمال

 بانلل ادرط اهيلع قادلا لمحو همو هص) اناودا لصالاىف اهنوكل م

 ال0 لافاني لمنلا عمنا هيفو نيخلا تنمم داس لعافلاو أدم هلا لبقو
 هيفو لعفلا ىنعم هبفاسال ادنسم هنوكل ادت ملا و مسقلا, اذه نا هيذو

 هفو ادت ةنا لعق لكلا لاش نا حمل ءادش الا فان مول لعفلا ىنعم نا

 بس 1 اذنلا نه مسقلا اذه ناو ىحالطصا ىصا كلذ نا

 باىعالا نم لحم اهل نوكي النا زاوذل لاعذالاىف ةرورضالو ةرورضلا

 هل جر نا ديالأق دوهعم ريغ بانعالا نع هولاخ ناف مسالا فالي

 ىلا ةرخ الاب لوؤب ادتملا نم ىنلاألا مسقلانا لوس نا مصخال ١ هحو

 ديز 0 مأم هلأ بحاص نا ةوق ىف ديز مقا كالوق نال هيلا دسم هنا

 ًادتبملا ىف عفرلا لماع مهضعب لعج اذهاومانعع وهامو لعفلا ىف كلذ روصتالو

 ناكول ئىنءملانا هيف ( ءاشنالا ىلع ىنءملانال هل وف )هيلا ادئسم هنوك اقلطم

 ىنعملا سيل ذا ةقيقحلاىلع ىذاملا ةغيص نكي مل قحلاوهو ءاسشنالا ىلع

 وهو :ىذرلا خيشلا هلاقام لامفالا ءامسا ءانب هجوىف سهاظااف ىذملا ىلع

 كلذ ىلءىتب ءاوس.لعفلا قاطم وهو ءانبلا اهلصا امل ءامسا اهنوكل تيب اهنا
 ىلا ةجاحال اذه ىلعف عراضلملاك هنع جر وا ىمآلاو ىضاملاكلصالا أ

 ردصم داورا ريغصت لصالاىف ( ادبز ديور لثم لاق) روك ذملا رّدعلا

 ناك ناو اقفر قفرا ىا ميخرتلا ريغسصت رغص قفر ىا دورا

 واولا نوكسو ءارلا مضل دور ريغسصت نوكي نا زو#و اللف اريغص

 لاهمالا هئيمضتس لمف مسا وا اردصم هب لوعفملا ىلا ىدعت قفرلا ىنءمع

 فر>فاكلاو لعق مسا نوكي نا لمت ادبز كديور وحن و هانعع هلعجو

 | ( صآلا ىنعمب وه امل لاثم مل وق ) لعافلا ىلا افاضم اردصم نوكي ناو
 لاثمانا م5 هدورا ىا ادنز ديور وح هنع لشن امأ لمعتسمو دعتم وهو

 (( ىناثاا )
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 رمد ميسم هموم ٠

 ظ ه0 8:6 ريع

 الئاق نآكف ةعش لك ضعب نع عوتنل ىا ةعيسم لك نم ىلع أعقاو عزنلا

 قلعم عزنلانا ليقو هشا مه نيذلا ىا ”دشا مهبا ليقف مهنم لاق
 نوكي نا بحب قاعملاو ةل.2 سل هلوعفم نال ءىشب سلو لمعلا نع

 هده نا يمدق تاق نا 8 ىلا هش دك ا هل وف ) ةلخ هلوءفم :

 ناك اييتاص+ روض قدح عم ىنبال نا ىتشإ ناكف ءاثنال ةيفاثملا ةفاضالا

 ىجااب ناك ةافانملا عفر ردع ىلعو ةافانملا عف رت ال جاشحالا ةريرح

 موز نأ صدق اناق جايتحالا دايدزال ةفاضضالا نع اهمطق عم ىلا نا

 ردص فذحو ةفاضه تناك اذا ”ئاو ءانبلل فانم درذملا ىلا ةفاضالا

 ىمابق سما ةافانملانا انلقوا ةلْمجا ىلا فاضملا ةروص ىف تيت اهتاص
 اذام مهل وقىفو لاق ]ب ىعامس اهتلص ردص فذح دنع افاضم ”ىا ءانسو

 نهو امدعب الا ةدئاز الو ةلوصوم ءىحت الاذ ىضرلا خيشلا لاق © تعنص

 دعب ىلع زوحو ةدايزلا كنم ريخ اذنزمو وه اذاهف ىلوالاو نيئيماهفتسالا

 اذ نم كلوق اماو أدتبلا فذح ىلع وه ىذلا ىا ىذلا ىنمع نوكي نا أ[
 ةدباز نوكت نا ىذلا اذ نميف لمتو ريغال .ةراشا مسا هيف اذف معاق

 ناف :# ىذلا اذه نما ف ىلاعت هلوق ىف 5 ةراشا مسا نوكت ناو

 ةفض ةلممجا ( ىذلا اماهدحا لاق ) ةراشالا مسا ىلع لخدت هيبنتلا ءاه
 لاق 6 ىذلا ىنم؟ اذ نوكي نا ىلع مل وقل ةيفانيتسا وا ناسهجو هلوقل.

 و دفا اب و ل ما رك هيد 0651 تعدص اذام و2 ىف يو ةلوص وم 136 حو نا لئاقؤو نقيرلا 000

 ةيمسا ةلمخخانا ىلع لدبام نع لدبلاعفرو باوجلاعفر تاق نا اهتدايزب .
 هشو دياعأا ردقُس ا ريح لمعفلاو هاد ص اذو ًادتمم م نوكي نأ زاح اناق

 صاظلاو هل ْوُق) لودوملاةلص نود لياق أدتبملا ربخ نم ريمضلافذح نا
 ةلوصوم اذ نان٠+:ىذرلا خيشلان ع هاناشام هدبؤب ( دحاو اهادٌؤم نا

 ال بصان لمف اذ دعب ناكذا اذه (« بصأ هياؤح ذئيحو لاق ال ةدئازوا

 ضرع اذام ومن كلذك نكمل اذا اما هقلعتم وا هريمضب هنع لغةشموا هلبق

 لاق) ةدئازوا ةل وصوم تانج كوش عفرلاف مها لحا اذامو مهيلع

 نوكت نا لمتحت هذه ناكل بق( ىضاملاوا. نعالا ىتعع ناكام لاعفالا ءامسأ
 لامفالا ءامسا تناكامللو ةدئازو راد ىنعع ةماثو ابهاصا ىلع ةصقان
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 كونوا ةيئاملا لصالاو ءاه ةزمهلا ةبولقم ةيهاملاوام ىلا ةبوسنم هو ظ
 نوعرف لوقو ةملكك نيتملكلا لعج ربدقت ىلع وهام ىلا بوسلم 350

 . ىدوم لاق اذهلو فصدولا نع ًالاؤس نركب روج ناملاعلا برامو

 اا بلحاب هتكبل ةيغالا نع الاؤس نوكي نأ نونو تاومسلا بر |
 فرعيال ىلاعا هنا ىلع نوعرفل اهيبنت ةهاملا نام نود فاسصدالا ناس

 اهنا وحن ةفوصوملاو هل وق ) رشبلل ةمولعم ريغ هتيهامو تافصااب الا

 ءادنلاىفالا ةفوضوم ةفرعم اهنوك فرعاال ىذرلا خيشلا لاق (لجرلا
 ةفاضالا اهيف مزتلا هنال مل وق) ةفوصوم ةركت اهنوك شفخالا زاحاو

 هناف لجز مك ضقنلا دري الثل ةفاضالا مازتلاب دبق امنا (درفملا ىلا
 درب الكل درفملا ىلا هلوش ةفاضالا ديقو ةيريخلا ؟دعب ام بصتني دق
 ىلا فاضي دق هناف ندلب الو ةلمخعا ىلا نافاضي اههاف اذاو ذاب ضقنلا
 نكمتملا مسالا صاوخ نم درفملاىلا ةفاضالا مازتلا اولعج امئاو لعفلا
 دوا ةفاضالا اولعجم ماكاو ءانبلل ىفاسنملا نيوتتلا-ةلزنع اهنال
 ةلمخا ىلا ةفاضالا ذا ةفاضالا نع عوطقملاك ةلبخعا ىلا فانضملا نأل
 مكحىف ناكف احرص ر وك دم ريغ وهو اهن ومضمىلا ةفاضا ةقيقلاىف

 نالةفاضالا ”ىاىف مزتلا اما ىضرلا خيسشلا لاق ةفاضالا نع عوطقملا
 اردقم نكي ملناف هيلا فاضملا فذح اذاف لكنم اهضعب ديفيل اهعضو

 فذحاذا الا لاق ) هبارعا ىلع ىبإ اردقم ناكناو ءادنااىف أك نب وف /

 .ةيمسا تناك ناو اهعم ىا ىنبالف ةيلعف اهتلص تناك نا ماهتاض ردص

 اجار اريسش ندصلا كلذ نوكينا طرش أدتملا ىنعااهردض قذَحو
 هذه لاقو ٍبارعالا هب وس زاحاو م ذلا ىلع ىندب افاضم ناك ناف "ىا ىلا

 اعامسال انداغ ءانملا مهضعل زاحاو ارم الاف افاسخم نكي ناوةديج ةغل

 ىلع قافولا مضلا ةءارقف سلو حئتفلا نود ع مضأا ا رف نمبف هل وق )

 هب رعم ةيماهفتسا هده ”ىانأ ىلا وب هذ نييفوكلاناف 3 ةينيم ةلوطدوماهتا

 .لوقلا رامخآلغ ةعيسش ةفص ةاماو تدشا .هزنخ و ءادّسألا ىلع ةعوف مب
  نعزتنل لومعم ةعببش لكنه هلوقو دشا مهبا مهيف لوقم ةعيش لك ىا

 نوك< نآزوخي ليقو ضيعبتلل نم نوكيف ماعط لك نم تلكأ لوقت 5

 © عزتلا )



 0 ا

 اباونا لمتنا ىْضَتَس سابقلا ناكل ةيظفالا ةيتسانملا ةياعرو رايصتخالا

 ةيفرحلا ماسقا اماو مسالا لاوحا ركاذ هنال (ةيق رخال مل وق ) اهسأرب
 ( ةيماهفتساو لاقل الثم ىا ( ةفاكاما اهناف مل وق ) هئحب ىف ءجيسف
 ىف ةيماهفتسالاام فلا فذدخحنو راكنالاو ميظعتلا و ريقحتلا اهعم دازيدق

 امدعباذ ءاح اذاالا افاضموا رج فر ةرور# اهنوك دنع باغالا
 لبق ( لا سوفنلا هركتاعر وحن يل وق لغتكتاذ ام ون ةيماهفتسالا

 ةفوصوم: اهل وك او رابتخا ةاحتلا"نآالا ثفدصملا لاق ةفاكام نوكي نإ 1
 صالانمهلوق ىنعي هماقم رو راو راخلا ةماقاو فوصوملا فذج مزايالث

 مركش ةقلعتم :ضصتلا نم نوكينأ زوجي هلا هفو طرشالا ليلق كلذر
 نيمضت اضيا زوو مهاردلا نم ائيشىا مهاردلا نم تذخاىف 5

 ماللا نال. سمالل ةفصةجرف هل هلوق ةلخلو ضيقنتو ٌريمسشت ىنعم هركت
 (ةفصو لاق ) ةفصو ةلس ىلا ةجاتحم ريغ ( ةماثو لاق ) ىنهدلا دهعلل هيف

 فرح هنا مهضعب لاقف ماهبالا ةدافال ةركنلا ىلت ىتلا ام ىف فاتخا
 ت.طعاو# عيونتلاوا ميظعتلا وا ريقحتلااما اهتدافو مسا هلا مهضعإ لاقو

 فرعنال ميظع صال ىا امرمالو اهت راقح نه فرعءتال ةيطع ىاام ةيطع

 ناف هَل وف ) نيعم ريغ الوهجم ابرض ىا ام ابريض هب رضاو هتمظع نه.

 ةركت اهنوك ز”وج هناف "ىلع ىبا دنعالا ( ةفصالو ةمان ءىال نم ةلك |[
 نورثك الاو هلوق ومن ةدئاز افر> نييفوكلا دنع ءوحنو ةفوصوم ريغ

 اناسنا ىا ةفوصوم نييرصنلا دنع ىهو اددع نورثت الا ىا ددع نم
 درشنالو معلا ىدل اههوجو ىف نم نا مع ىذرلا خسيشلا لاق ادودعم

 ىثمي نم مهنث9ف ىلاعت هلوق هنمو اييلغت مليالام ىلع عّشدقو ىلعبال امل |

 كلذو عب را ىلع ىثع نم مهنمو نياجر ىلع ىشع نه مهنمو هنطب ىلع
 ريمضلا ىف ءاملعلا بلغف ةباد لك ىلا عجار ريمضلاو مهنف لاق ىلاعت هنال
 بلاغلا ىنامو عب را ىلع ىشع نم وهنط) ىلع ىُك نملاقف بلغتلا اذه ىلع ىمن

 وحن ملاسعلا تاذص ىف بلاغلا ىف اضيا ىلءءتسي و اليلق ملاعلا ىفءاح دقو ملال ال
 اماهفتسا اضيا لمعتسو الثم ملاع باوملاو هتفصنع لاؤد وهف وهام ديز

 ةيهام ءوشلا ةقيقحخل لاش اذلو ةق.قحو ةيهام لوهلا ىف هريغوا تناك ظ



 ديا يشر

 ظ اال انه رخال « بفتلا فاكو ق2 ارورمانا ةفارعت و اهريكتل
 . ركذلا بسحب ىا ( اسهنع ربخم ىذلا نال مل وق ) نيرمضم ناعشال
 نع تربخا اذاف لاق اذلو روك ذملا لاثملاىف ديز وهف هنع.ربلا تاذ اماو

 ىذلا نود دز ىلا - سايقلاب فدولا اذه ربتعا امئاو هزرخا ىلا ديز
 .افورفم نوكينا هسنع ربلا ناش نال ىهاظلا بسحم هنع ربا هنا عم

 هل وق ) لوصوملا نود اسهنع افورفم اهئازجا عم ىلوالا لاو هنع

 لو شوا: نع رح نإ بولطملا نال هرخآ ىلا 6 ىذلا: ةلك تعقوا ىأ

 او لاق ) ردملا ةتنيم ادتملاو !دنم ةمسالاوف هع زحاو
 ناك ىذلاب تفصولاب لوصوملا فص نا بولطملا نال ( هرخا ىلا

 نوكحي نا نكيملو ىلوالا ل نم ءىُش رييغت الب هنع رخل كيذل

 رو هشان نوكين 1 ديالق اوم 2 دصتل هيع ربا ناكم لوصوملا

 ادار 201 ريل قبو ريثب هلال 7 ترخآو لاق ) هاكمر هلا دئاملا

 نانوكيدق لوعءفملا مساو لعافلا مسا تاقنا 6 ةصاخ ةيلعفلا ةلخخا ىف
 زر 3 بو رسم امو ناديزلا براضأ وحن ةممسأ هل امهيعوف م عب

 امهعوقو نع ناعتع نيفر ا نه نال انلق امهب راخالا حصنال

 من ريمض لثم لمشدل مهبملا ريمضىف لاقول ( ناشلا ريمضيىف لاق ) ماللا ةلد

 اذكو »2 ةفصلاو فو دوملاو لاق ( ا معا ناكلا الحر هبرو الحر

 دش اللف 25 تك اتلاف ة هريدعم ظانفلالا كلن ذا رشا دك الا ظافلا

 و ةنع وا ةدييش أمل اديفم ريمضلا نكن نا : بحنو هندافا أم ريمضلا

 فاتخا دقف هله لديملاو لدنلا اماو فوطعملا نود نابنلا فطع

 نع راخالا اماو ةلماعلا ةفصلا اذك و.( لداعلا ردصملاو لاق ) امهيف

 هنوك ىلا ارظن نكتسملا ريمضلا ىف لمعت ملاذا زوج اماف مئاق ديزىف مئاق

 ىا ( اهريغل قحتسملا ريمضلاف لاق ١ لعافلا نع ىنغتسم امءا لصالاىف

 تاينبملاىفناكامل ىضرلا خيشلالاق ( ةيمسالاامو لاق ) اهريغ قحتسا ىذلا

 نمضىف نإ لب هسا باب هل لسجن لو_صوملا ظفا هظفا قفاوبام

 ءامسا ىف تايينبملانم ظفللا ف للءفلا مسا قفاوام نيب 5 تالوصؤملا

 1 وتب ميد د يا جك جام لعج سلالم بج جاع هن تعج م هجوما هج تيمي اج بجواب محا بسب يدمج وجم بجتجاج ١ دب يموجسم بس ج ع سجو بيجر محم مبسم دب دوج بسب نيمأ

 ( راصتخالا )

 هل



2 1 

 لوصوملانالالا دعب نوكيالنا نيط رشب هفذح زاح ابوصنم ناكناف عوف سموا
 ارور ناكناو فرحلابال لعفلاب لصتب ناو الا دعب ساعلان ا ىلع لدبال

 نيعتم رج فر نع وا اربدقت هل ةيصان ةفص ةفاضاب نحنا طرشب فذ

 ةجاذااسايق را فرح نيعشب و هب ىا 6 انئمأت ا دحسنأ ب ىلاعت هلوقك
 تررم وحن تاقلعتملا لثاعو ىنعملايف هلث٠ رج فر هفوصوموا لودومل
 فذخلافف جيردتلا هلثمىف قاسكلا بهذم مث تررىص ىذلادب زب وا ترسم ىذلاب

 حصيلاب وصنم ريصيف لعفلاب ريمضلا لصتب ىتح الوا را ف رح فذحيناوهو
 عوفرملا ريمضلااماو ةلاطتسالا اعم امهفذح شفخ لاو هورس بهذموهفذح

 اراجإلو اف راثآل ةلمخ ءريخ نوكي ألا طرشن .ادتم ناكاداآ الا ف1
 ناحءاصي فرظلاو ةلمخلاذا ءىش فذ دعب مليم اهدحا ناكواذا ارو رجمالو
 اولاقنويرصيلاف طورمشملا أدتبملا لصح اذاف ةلص امهن وكل امهيف لماعلا عم
 طرتشبف ةلصىف نكي ناو رخآ طرمشالب فذحلا زاح ىا ةلص ىف ناكناو
 ه هلا ضرالاىفو هلا ءامسلاف ىذلاوهو. ف ىلاعت هلوقك ةلصلا ةلاطتسا
 وغل فرط ضرالايف هلوقو ءامسلاىف هلوقف فطعلاب ةلصلا تلاط ثيح

 دو.عموءامسلاىف دويعم وه ىذلا ىا دوبعم ىتعمىف هنال هلا هلوش قلعتم

 لوعفملاب دئاعلا صيصختتا ىنعم الف تلقنا همالك لصاح ىهتنا ضرالاىف
 زوال ىذحخلانا ةنص ريغ سمدق .اناق ءانئةسالا ققحتا لوعاللا ميمعل و

 اعلا نوك و نيريمضلا عامجا ةروص ىف فذجلا عانتماو ةنسرقلا عم الا

 لوعفملا صيصخم ىلا ةجاحالف ةئيرقلا ءافْسنا ىلع هيننتال الا نسل الا دعب

 كلوقاماو ذئيح فذحي املق هنالف فرألاب لاصتالا ةروص ىفاذكو
 هفذح ناكنا رورىلا ساعلانا هيف لوقتف لومفملاب كاعلا دسقتل ىنعمال

 نم معا لوعفملا لوقتف هلق ناك ناو لاكشا الف ايوصنم هلعج دعب
 هقالطا ىلع هلا تفرع دقف اعوفيم هلبق ناك ناو ةظساوالب نوك نا
 اذ_هو فذملا حصي هقالطا ىلع هناف لوعفملا فالخم هفذح حصيال
 دياعلا فذح ىف مالكلاو ةلاط:سالل هفدحنا تفىع دق اضياو دارملا وه

 هل وف ) اضيا رورجلاىف ناباوملا ناذه ىربو دّئاع هنا ثيح نم
 هربك ذنو مل وق ) بيردنلاو نيكملا نيرقلا هتبرت ىا ( ملعتملا نير
 بجي هنا اسمهنع ريخال زيبقلاو لاخلانا ةفرعم الثم رك ذْس اك ( اهايا

 ' «روفئلادع 9 4152
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 . هاظلا ءيجعدقدناف اردانالار يمض (ريغالرإ وق )ءانثتسالاةلزام, لوعفموا |

 .تسبلو 6 ةيفرأا ماللا هبشتةلوصوملا ماللا نال مل وق ) ريمضلا عضوم
 لوقلاو هيلا ريمضلا دوعل مهضعب معز اك ةيفرح امال ةقيقحلاب

 لمعي اذهلو ( ىنمم ةلج روق ) ديعب ردقمفوصومولا عجار ٍريمضلا ناب
 ردشالا هنال اردضم هتلص نوكيال اِضِناو ىخاملا ىنمي ناك ولو ذئنيح
 :ةلحالا نوككال ةلصلاو درفملا ريدقَتب اهعم وهو نا ةميمض عمالا لعفلا
 نأ م ريل رايتعاب ةيعملا ىتعم ظحال 6 تالوصوملا ىا هو :لاق:)
 أ قايسلانم اموهفم عجرملا نوكيف ةءامجج هريخ نأ رابتعاب ريمضلا ثيلأت
 .ماللا تديز ةيرصبلا دنع ىذل هلصا ( ىذلا مل وق ) هيف عقاو ريمضلاو

 'ةلعا ناف اهل ةفص اهدعب ىتلا ةّْسا نا مهوتبال ىتح ظفالا بسحب اهيلع
 "|| ةفص نوكي نأ زاح تافصلا نزو هنزو ناكاملو ةفرعملل ةفص نوكتال
 " || فالخم ةفص نوكي نأ زاح بحاص ىنمي وذ لكاشامل ةيئاطلاؤذ نا ا
 "| ( ناتلاوناذللاو لاق )ءان لاذلا باش ( ىتلاو مل وق ) تالوصوملا رئاس
 11 نبتلاو هل وق ) درغلاف ءابيلانم الدب امهيف نونلا ددشي .دقو

 'نونلا فذحي دقو ةيلذه عفرلاف نوذللاو للعلا ىلوانم 6 ركذملا عج
 ةفرعم ىلا افاضم ( ىاو لاق إ اضيا نيذلانم فذح6 افيفخم نوذلا نم

 . هلوقق اذكو هيعرفو « ىذلا ىنعع هلوق ) ةردقموا تناك ةرهاظ .

 1 ' نيئايلا ىدحا ةسنلايف تبلق ( ىط ىنب ىلا ةيوسنملا ول وق ) ىتلا ىنع
 6 امدع اذو مل وق ) تاليلا نيب عامجالا نع ازرحن ةزمع رخ الاو افلا

 نمو امدعب ةلوصوم ةراشالا ءامسا عيمجو اذ نوك نويفوكلا زوج

 7 | نمو امدعب هوك طرشب اذىف الا نويرصبلا زوج لو نيتيماهفتسالا
 ' | لاض رب ىلا اذنم » ىلاعت هلوقىف اك ادنأز نكي اذا نيتيهاهفتسالا
 ” | لاقإل لوصومهدعب ذا ةدئاز اذ ناف ىذلا نم ىا ىذلا اذ نم © اًنسح اضرق

 اهتيلوصوم ءافل هفذح زوال هنافماللاو فلالادئاعىوس (لوعفملا فاعلاو
 ١ نبكاعلافذح زوال ىضرلا خيشلا لاق اهتياوصوم لئالد دحا ريمضلاو
 " || كلذ نع ئغتس ذا ديز هرادف هتبرض ىذلا وحن ةلاصلاىف اعمتجا اذا
 ' || رورحوا بوصنم اما نيمضلا مث هيلع ليلد مو الف قابلاب فوذحا

 مسمسسسلسللا

 6( عوفصصوا)
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 ىلا ةراشا كلذ لاق هنا لاعب نأ ز وجي من ىوغللا هانم دارملانا نم هنع

 اوذخامهنال ظفللاىف موقلا عمام ةقفاوم هيف نا عم لوصوملات ةيمستلا هجو

 ملا ( اكردتسم لوقلا اذه ناكل هل وف ب هش رعتىف ةيفرعلا ةلصلا

 هيلبام عم لواام وهو ىفرألا لوصوملا جارخال نؤكب انآ زاح لاقبإل

 فريرعتلا نع جراخوه لوقت انال دئاع ىلا جاتجيال هناف ردصع ' لما نم
 ردصملاب ل”وأملا وه ماتلا ءزجلا ع ؛ الاضا امانك أ زد نوكيال هلال رك ذل

 لوف ) ىمسالا لودولاف را هيلا مضنملا ىردصملا فرألاال
 مزلالاو كلذ لاَ, نا بجي لب لون نا لث اقلو ( ]ا نكمي لو نالئاقلو

 لوصوملا فيرءت نوكي نا مزلي نذاف لاّقبال ةيطرشلا نعي دخلا ضَقن
 زوجال اذو ىلعلا هلام ملاعلا فب ؛ رعتك ةيحالطصالا ةلصلاب حالطصالا

 كلذ دعب ملا رسف اذا باح ملعلا هلاع ملاعلا فيرعت نانم ليقام 0

  ءافكلا نال هه ىه تماق نأ روك ذملا اهب ىلحتس ةفص معلا الثم لاش ن 31

 ةمواعم اهناف هيقاقتشالا ةئيهلا رابتعاب نسأ روهكملاوه 6 ملاعلا ىف

 فني رمل معلا هلاع ملاعلا في نعل هردنم راشعاب لب ةغللا م نع لكل

 اهل اش.رعت س ل ةيريخ ةلمح هتلصو هلوق نا ىلع ةققلاىف هسفنس ؟ىثلل

 وهو ىف رولا هانعم لوصوملاب دارملا لوش لب معالا فيرعتلا مزلالاو

 نيا لديالو .ةيفرعلا ةل_صلانم اذوخأم سل ىنعملا اذه راستعاب
 , رمتك اهب هنن رعت نوكي ىت> قرعغلا هانعم نم ءىش ىلع ةيقاقتشالا

 5 لاق ) لقا هفد رخال ةلح ةلصلا لاش ناب هلوف ) ملعلا ملاعلا

 سانقلاب:ةلدلا ريتعاامىلا اعجار ريمضلا نط رخال 00 متالامةلص ىا

 ىلع لوصوملاعض ونال كلذك ناكاما ( ةيربخةللاق )) لوصوملا اال هيلا

 مولعم مكح هيلعاموكح هنوكب هف رعب بطاخلا نأ دقتعيام ىلع ملكتملا هقلطينا
 ةيمسقلا ةاجخلا عوفو اماو هب , ريذعا ةاا ىف الا روصّم ال كلذو هل لوصحلا

 باوج ىه ةلصلا نالف # نئطببل ن ل مكم ناو ف ىلاعت هلوقك ةلص

 : لؤيشلاو لعافلا ىمساك اهانعمىف اموا هَ ]ف ةيريخ ةلح وهو مسقلا

 لعاف مسا ماللاو فلالا ةلصو هلوق ناب لوقلا ىلا دماج ةجاحالف |! |
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 فاكلا مه قاترس روضحءال اعوضوم ناآك دقو ةينغلا ىدم ةراشالا مسأ ىف

 ىلع سيصقتلا تدرا اذاو طب وتلا 1 اذهو ةدقلاو ر 7 ناب

 ألا رح لا ماقمىف ل 5 لايمتسا نال «نيش ؟ د هشو شرا خسف

 لاقول هناف لامعتسالا ىلا ةراشا لاش لاق هنا لوقت 51 كلف ةغالبلا ملعفف

 ةفلاخلا ناكاملل 6 11 كلتاو لاق ) عضولا الا هنم مهغرم بيرقلل ذو

 نال ( كلذ ةلكىلا ةراشا هل وق ) هب ىنتك ا دعبلا يف هتاوخاو اذ نيب
 هل وق ) كلذ ىن الا ناثدايز رك ذامىف سيل ذا كلذل ملاص ريغ هادعام

 ديعتلل كلانهو طسوتملل كانهو بيرقلل ( نونلا فيقخحمو ءاهلا مهب

 قحلط"الو فاكلا هقحل دقو ديعنلل اضا ديدي شقلاب انهو ديعنأل اًضنا هنو

 بال هلوف ) ديك انتللت رك ذاصوص> صخاىا ( ةصاخ لاق ) هم

 كلانه 9 ىلا#ت هلوقك نإمزلا ف لمعتسا اذا 6 ( ازاسالا هريغف
 0 نامزلا راع 0 ةراعتساب كلذو تابع 5 هلل ةيال 9

 0 دارملا ملا نع دس وهو أ 0 هك ل ال ىا

 كلذ لاقو لاّحالا اذه ىخذرلاخيشلا هرك ذ 6 لا اماث آر ريض الوا

 لمح 4 ]لا ماتلا ءزجلاب دارملاو مل وق )) اهاريضحال .ةصقانلا لاعفالا نال
 لاقوالو ا مهفلا هيلا قاسنباك مالكلا نكر ىلع ماتلا ءزلا ىضرلا خيشلا
 ةلصب الا نكي مل ةلمجا أزج هلعجت نا تدراول ىذلا وه لوصوملانا هانعم
 ةلضف هلعحن نا تدرا وأ ذا صيصختللاه->وال نحل و قحلا وه اذه

 هيهاظ نع ماتلا ءزحلا هرس سدق جراشلا فرص اذهلف ةلصبالا نكي مل

 هيفو فنصملا ىلا بسن اذك 6 ىوغللا اهانعم ةلصلاب دارملاو ءْ] وق )
 رداس.ألا نا ىف ءافخالو ةرداشملا اهيئاعم ىلع ةلومت فيرعتلا طظافلا نا

 حضواو رصخا ناكل هلريمضو ةيرربخ ةلمحم لاقول لبق ىنرعلا اهانعم
 مسالان اسس دصقوا اناث ليصفتلاو .ال"”وا لامحالا قي رط كلس هنكل
 ليصفتلا ىضتقي فيرعتلا ماقمنا هيفو ريمضلاو ةلمثا كلتب هيلع حاطصملا
 لقت امل فاشم دصقلا كلذ ناو جراحاىف ليصفتلا مث لاسمجالا ال
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 عومجم ا داسمملا لب ةقيقحلاب ادنسم سل ربا ءزسو قارفهاو كش |

 عملا و ىثملا رك ىلا قاسنينهذلا نال مدقهنا لا نا نكمي ( 11مدقرإ وف )

 ناليقو ةيشاحلا ىف هرس سدقلاق «هوجولادحاىلء مّ وق ) درفملارك ذدعب

 فوذحاتههناشلارمض ليقو هزيخ نارحاسلوأدتم ناذهو مأ ىنعمي انهه

 ةمالع نوكتدق ءايلاناف ( ءايفلالاباَه م وُ ) نارحاسل ناذه هناىا

 نوكتدقءاهلانال ( ءاه ءايلاو فلالاباَه مل وق ) نيرضنوحن ثينأتل
 عابشالا نم اهلوصلل 6 ءايلالصوب مل وق ) فقولاىف ثينأتلاءان نم ةلدب»

 ةف راعتملا ةينثتلا درت 6 لا هتاغلنمىتبالو مل وق ) نيضوعلانيب عمجاوا
 ناك اذاو مل وق ) ةراشالا مسا ركسالو ركن اذاالا ىتثتال ةف رعملا نال

 ليبس ىلعمل وق ) هلصالوهجلافلالالاحاذك هنال 6 ءايلاببتكي اروصقم

 نوكي نا مزايالو الوا لصا رابتعا ىضتش قوحللا نا ىنعي ( قوحالا
 ءزجاسهنا مهوتي دقام عفدل ةرابعلا هذه راتخا اماو رخآلاب الاصتا
 ماللا نع درا ةراشالا مساو اهنيب لصغيدق هنا لعا ةراشالا مسا
 اذوه اهو ءالوا متااهو اذ انا اه وحن ريثك هتاوخاو ناب كلذو فاكلاو

 ريمض نا هيف ( اهعقوم ىهاظلا عوقو عانتمال نإ وق ) ليلق ءاه ريغبو

 ىلوالاف مسا هنأ عم همعقوم صهاظلا عوقو عنتكي امث نكلعفنالو لعمفا

 ةمحرثىف لوشن كنا ىرتالأ ةيموهفملاب لقتسمريغ اهانعم نال لاَشْنا

 ثنّويو رك ذب قرحلا ( ىو لاق ) تنا كلذ ةجرت ىفو تن كاذ

 فر>ىا مل وق ) ةسىنعا ددعلامسا ريك ذئةني رش هريك ذئانه ريتعاو

 كلذو لاق ) ةراشالا ءامساب رسسفب نا لمتحميو برقا هناف ( باضملا

 ديعبلاو طسوتملل فاكلان وكي ىضرلاخييشلالاق ( طسوتملل كاذو ديعبلل
 راشمللهنال روضحلاو برقلل ةراشالا مسا عضو نال كلذو بيرقلا نود

 ىذلا بيرقلا رضاملاىلا بلغالاىف ةيسسحلا ةراشالاب راشيو انسح هيلا

 روضحلل عضولاب انمضتم ناكو هفاكلا تاصتا املف ابطاخم عشنا حاصي
 بطاخمال ذا ةيحالصلا هذه نم هتجرخا انطاخم هنوكل حاص ثيحن
 فاكلا تثروا املف ةصوصخم داوم ىف الا د>او مالك ىف نانا



 -سوسسببو د سسس ماسلا دعم تم تيم <

 سه م
 دساسا 00: ا

 ا ىا 0 ةيسسشحولا ةرقدلا دلو وهو ووو

 ل ا ا كس اس ا ناهس هه سه 90 ب. جا ا حا مسح حس

 سهالظلا بسحب رسفملا نال كلذب رسف امنا ( اهنم دحاو لك عضو

 ىف ( ةيسسح ةراشا مل وف ) هئازجا عضو عومجملا عضوو عومجملاوه
 نوكتال ضو دادتمالا ةياغ ريصي امو ليلا نيب لصاو دادتما ليخح

 اضيا دربأالو ( يئاغلا ريمض درب الف هلوق ) ادهاشم اسوسحب آلا

 سبل فرءملانال ةلاهجلاو ةفرعملاف هبواسي امب ءىثلل فيرعت اذه نا
 كرما كلذل لب ةراشالا ىلا فيشا دقو .ةدزرفم ءامسالا نم مهشام
 ةمولءملا ةراشالاب هناس ديرا هلا راندا مك ىحالطصا ىنعمم ىفاضالا
 مهون م هسفن ءىثلل اشيرعت سل هنا اضيا ىهاظلا نمو دحاو لكل

 هسفن ناكول كلذك نوكب اماو هدبق لب هؤزج فرعللايف ذوخألانال

 دهاشملا سوسحلا ةلزنم هليزنتب (زوجتلا ىلع لوي هْل وق ) هيف اذوخأم

 لمح حصي مل امل 6 ركذملل اذ ىهو مل وق) هيلع لدبو الا 'ىث م نم امذا

 ةراث نيشحلا ضعب لاسقف هيجوت ىلا جاتحا عما ىلا هدوعل ىه ىلع اذ
 ةينيم اهدعب ىتلا ةلجاو ة ةسمح صو ىا ربا قفوذحم ا ىه هلوق نا

 0 ريدقت ريخ اذ ناب ةراثو 10 اهف مهو لاش نا ىلوالاو

 ظ كوه ىا فوذحم ًادتمم ريخ نك ذبل هلوقو هتاو>اواذ هو ىا

 ةراثول يلق وهو فوطءملا فدح ًادتمملا فذدح عم ربدقتلا اذه ىلع مزابو

 - هو ىا دئاعلا ربدقتب لوالا ًادتملا ربخ ةلمْساو اذربخ ركذملل هلوق ناب
 ًادتيملاربخةلهعاو فوذحم هربخ ًادتيموهو اذلةفص هناب ةراثو ركذملل اهنماذ

 مالكلا درس نا عم فلكتلانم هففام قالو ركذملل اذ اهنم ىف ىا
 ىذلا ىا لوصوملا فذح باب نم ناذ هانثمل هلوق لاق مث قسن ىلع سيل
 نكل نييفوكلا يهذم لوصوملا فذح زاوج نا هفو ناذ هانثل

 ماقمدل الا انمامو و ىلاعت هلوق نا لبقو هيلا اولام نيققحلا ضعب نا لقن
 || هوجولا كالت رهظ اذا ماقم هلنم الا انمام ىا بالا اذهنم مولعم

 . ىنمملاخلا ىف لماعلاو ول ْوُق) فطلاو نسحا حراشلاهيجوت نا كل رهظ
 تببلا هريظن ناف هقيقحت ىلع ربخلل ءزجاذ هلوق نا هيف هرخآ ىلا ( لمفلا

 (فقس)
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 فراهنال هلو قلعتم ليل ادنع هلعضوم الو لاق) نيققحلادنع أدتبم ظ
 اديك انهلعج * مهضعب و (ًادتبم هلع برعلا ضعب و لاقل ىنال فروا رقتسم

 دكوتلا لخدنال ديك تلا مال ناف هي هيلع ديك أتلا مال لوخد هعاعو هلق امل ْ

 هيلع تلخد اذا الا ةّتبلا ةيمسا ةيريخلا ةلمسا كلت ( ةللا لبق مدقتيو لاق
 ىمعتال اهناف 9 ىلاعت هلوقك ةيلعف نوكت نا زوجي ذئنيخ هناف أدتملا خساون .

 بئاف ريمض لاق ) هيحو هجو اذه ( لا دعسالو روق 0 * راصيإالا

 فال هبيغلاو دارفالا همزابف بئاغ درفم وهو ةصقلاو ناشلا هب دارملانآل

 نسحيو مل وق ) ركذ (م هل اهتشباطم مزابف ًادتمملا نعةرابع اهناف لصفلا ةغيص
 ةرسفملا ةلمججا نمضتسمل ناو ريمضلا اذه ثينأت ىخرلا خيشلا لاق ( هثينأت
 هلوق نا ىهاظلاو مل وق ) عمسب مل نكل ةصقلا رامتعاب كلذ نال ناكاتللم

 رمست هلوق ممل ب بتناق ريمضهل وقل فصوال يرام هصقلاو ناشلاريمض ىحسإ

 اعوف يم ريمضلاو افرح هلماع ناكنابوا ( ًاذجم ناك ناب هل وق ) هل فصو

 هولاق اذكه( تالاضفلا ةروصىلع هنوكلف ءزاوج اما ل وق ) كلذ ديغولا ظ
 هلدبال لب فذخلا ححص ال تالاضفلا ةروص ىلع هنوك درحم ناهمفو

 ةيصوصخ ىلعو فذحلا ىلع هند رقلا 2 دق لاش نأ زاحو هني رق نم

 ةاللصلاه بلع هلو وحن ىف ناثز نا عفركف اقنحلا ىلع اما قوذنحلا

 ىلع اماو ؛# نورّوصملا ةميقلامو» اباذع سانلا دشا نم نا ب مالسلاو
 لففلاب ةهيشملا فورحلا مسا فذح نالف ف وذحلا ةيصوصخ

 تلف نا فعض ىلع: رعشلاىف الا زجي ل ناشلا ريمض نكحي مل اذا

 زاوخل دارا نيعتال ةنيرقلا كلن انلق افيعض هفذح نوكيال نا ىنذف
 اهربخو مسا ىهو درفم ليوأت ىف اهدعب ةمقاولا ةلمجا نوك# نا
 مالك ربخنانال هلوق) عقاوال ةشاطم ةصقلا هذه نا ريدقتلاو فودحم

 ةسرقلا توم : قابل هلالقتسا نا هيف و ىخرلا خيشلا هلاقام اذه 6 لس

 نا ليلدلا كلذو ملا امو ةسنكلا لاح دب نم نا هلوق نوه لاق مك

 هذه نوكت نا زوجم تلق نا ةازاحلا لك ىلع لخدتنال ًادّتملا خساوأ

 هيف لاش نا زوحم عن دعبلا ةياق دعب كلذ انلق قيدصتلا فو رح نم

 ىراضللا كيعم ةسنكلا ةسشاخلاىف هرس سدق لاق ثردخلاىف ءانلقام
 بهيشسسلا
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 ريتعم بئاسغلا فو وغل رضالا ىف فصولا نال رظن هيفو ةقيقح هناو
 فصصولا ليبقنم سل هيف نحنامو لئاسم كلذ ىلع ءاهقفلا ىنب اذهلو
 الم التف اع تيأو هزيظنف كئاغلاب بتاضولا لق م لب ىضاحباب
 ىنا امنا ( عوفم ةغيص لاق )) هايصو هبانشىف باشلا اذه تيأرال
 | ريتخا امتاو فصوي نال اص ريغ هنال ريمضلا ةروصف وهام لصفلل
 قباطم لاق )ل ربخلاو ًادتبمللا ىنعا نيفرطلا بسانيل عوفرملا ةدوص

 ريمضىف ربك ذتلا نا لبق اك ربخال اًهاطم لعج دقو هلكاشيل ( ًأدبتملل

 .ظفلي عقو امير ( ةبيغو الطخو املكتو مل وق )ل ربما رابتعاب تاعوفرملا
 نييرصبلادنع ( الصف ىمس لاق ]) بئاغ فاضمماقم همابقل رضاح دعب ةييغلا
 مل وق ) هتيربخ نع طقسي ال ىتح هدعبامل اظفاح هنوكل نييف وكل ادنع ادامعو

 هلوق نوكيف طسونتلل ةيئاغ ةلع لصفيل هلوق نا ىنعي ( لصفيل طسوتلا كلذو

 .ثودح نال ةيمستللة لع لعجملامت و ايغملاو ةياغلا نيب ةضرتعم ةلجح الاصف ىمسي
 لصش نال لاقل ةيمستلان اس دوصقملا ناكولو ةيمستلا ىلع بترتيال لصفلا

 فوصوملاو ةفصلا نيب لصفلا عانتمال كصش ناك امتاو لصاف هنال وا

 ( ةف رعم ربان وكي.نا لاق )) الاح نوكي نا لمتحم لق م انمن لاق ) عضولاب

 ريخلاو ًادتملاف ساشاالات وشل طارتشالا كلذ طرتشبال نا ىتشر تاق نا
 ديت لصفلا ةفغيص نال كلذ اوربتعي مل امنا تلق نيتركت اناكاذا
 ناك اذاو مئاقلا هسفن ديز ىنممىف مئاقلا وه ديز كلوق ناف ديكأتلا
 . لاقي نأ ىهاظلاو دكؤنال ةركنلا نال نيتركنلانيب عقبال نا مزاي اديك أت
 وهامو سايقلا فالخ ىنءملا اذه ىلا ريمضلا لّن نال كلذ طرتشا امنا

 ىنزاملا زاحاو عامسلا دروم ىلع رصتقي نا ىتبشإ سايقلا فالخ ىلع
 :ضرتعاو 6 روبي وه كلوا ركمو ف ىلاسعن هلوقك عراضملا لبق هعوقو

 وه هنا 9: ىلاعت هلوقىف م اديك أتو ًادتبم نوكي نا لسمتحي هناب هيلع
 | هريظن ىفو ريمضلاب ىهاظلا دك أت مزل, ذا رظن هيفو *« ىباو كحتا

 نيلعفلايف نكتسملا ريمضال ديك أت هناب باوجلاو عوف رملاب بوصنملل ديكأت
 ذئنيح هنال رخآ الاثحا ةقيقطاب كلذ سل تف ىعاناىف اك رصحلل مدق هنكل
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 هلوق نال كلذو الوا ةيوستلا عم ناك ءاوس نيبناسحلا نيج ىلع ريبختلا |[
 ةروهشملا ف ءانيلا عم اهمكح ندل نالو لعلو تيل مشب. ماغ اهتاوخا و
 مهفلا هيلا قاسني 5 ةيوستلا ىلع ريمختلا لمحت نا كلو نونلا ناحجر

 دسعل اهف اهركذ ةئرَد لعلو تبل ىوسامم اسمتاوخاو هلوق ضتخمو

 رك ذي هلا هديؤيو ةيوسنلاىلا بهذ هلاف ىلوزحلاعبت هنا ندلىف لوقتاو

 هينثتلا ريغىف ىهاظ اذه 6 ةيئانبلا تاكرألا ىلع ةظفاحملل م وق ) تيل عم

 تارغالا يون ةريكل ةراغم ةيسانملا ةرسك نا ههجوف ةينثتلا ىف اماو

 ىذرلا خيشلا لاق ( ندل ىف نوكسلا ىلعو هل وق ) بابلا درطا اهنا وا

 ىدل مضلاب دلىف لاش هيوييس لاق نتمزاللا مكلاو حيتفلا ىلع اوظفاح م

 ةنكمتإلا ءاهءآلا نع ةملكلا دعس :نوكسلا نال 5ك ةراتخلافاكلا قو
 ىلا ظهتابرشي مضلاو حتتفلاو نوكسلا ىلع ةينبملا لاعفالا ىلا اهبرشو

 00 را تخا نع زرحتلا نا مهشي انهه نمو ءامسالا كلت

 0 و ةيئانب ةك رح .هرخآ ةكرح نا ثيح نهال لعف هنا ثدح نم نونلا
 ليلعتلا كلذب حرص دقو لعفلاب اههيشل ةهبشملا فورحلا ىف اهنع زرحتلا

 عامجا الا ندل ف سيل ذا بيلغت هيف ( تانونلا عاتجانغازرخن هل وق(

 لصافلا سيل ذا تانوت عبرا عاّمجا ةوقىف هناف ( لعلىفاك ء] وق ) نينون
 هسيف روهشملا © تيلىف راتخو لاق ) دحاو فرح الا نيماللا ناب

 ( ريخلاو ًادتمملا نيب طسوتسؤ لاق ) رعشلا ةرورضل الا ةمزال نونلا نا
 نوكي نا لمتحيو ديرجن هبفف نيا أدتمملا نب عّشو لوَش نأ مهاظلا

 عقبال نأ نيلاو ًادتملا قح نال ديك أتلا ىلا جيتحا امئاو ديك أتلل نيب

 لماوعلا ناب هيلع ضرتعا ؛( اهدعبو لماوعلا نبق لاق ) لصق امه

 نيب طسؤتب هلوق حصب فيكف اريخو ًادتمم ايقس , ل امهيلع تلخد اذا

 ةقيقلا نيب اعمح هيف ناب هنع بيجاو اهدعبو لماوعلا لق ريخغاو أ ادقمملا

 ًانالملا دار نا احلا مومع هيف نابو فنصملا دنع رئاح كلذو زاشاو

 اهتلا نابو اهنم ناثلا ءزحلا رب الارو ةيمسسالانم لوالا ءزخا الثم

 ' | هابصو هب امس ىف باشلا اده جار لبق ند هنا ابهتةيقع ىلع رياناو :

 3 لم هنا ىلع ىنيم يسفتلا اذه هربا ل00 0
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 فالتخال اهرخاىلا تيسعو تناالول لّدمل اما هرخآ ىلا ( تيسعو
 كاسعو.كالولىف ناريمضلا فالتحملالو لاصشت الا و لاصت الاب نب ريمضلا

 اذهىف الوا نا ىلا هيوبيس بهذو مل وق ) ةدحاو ةياغ امهلربتعا
 نوكي نا حضي هيوبس لاق ةصاخ ريمضلا لاصتا ماقمىف ىا ( ماقملا
 ةفاضالاب اهدعب ام”رحت ندل ناك لاح اهضعب عم تاماكحلا ضعبل
 نكيملاذا راخلانال رظن هنف ىضرلا خسشلالاق اهيصني ةودغ اهيلو اذاو
 هقلعتم لاش نا نكميو ىهاظ ريغ هقاعتمو قلعتمنم هلدبال اهاز

 شفخالاف دل وق ) كدوجوا اله ىنتنا تكلهل كالوا ىنمذاهباوج

 هيوبيسو لل وق ) اريمضرشع ىنثا رييغت همزايو 6 الول دعبانف فرصت

 ( ىنمملاف امهبراقتل و] وق ) دحاوىف ريغتلا نا هحجرب 6 هسفنف
  هيمسالا بصنيق ىسعو لعا ىئاح ىعاريف قافشالاو عامطالا اهانممزال
 زاحو ىسع ةياعرلنا عم ن وكيناهيف بلاغلاو ةتبلا اعراضم هريخ لعجبف

 دامعلان ال دامعلا نون اًضيا ىمستو ( ةياقولان ونو لاق )) لعل ةياعرل هكرت
 رسكلانع ةملكلا رخل نونلا كلذ ظفحن طوقسلانع ففقسلا ظفحاك

 ظفحبل ىا:رخاىلا ( ىتتلوإ وق ) هريغدهعي لذا ( ملكتملاءايىاو] وق ١)
 ءاقثتلال ةضراع ريغ ةملكلا ءازجا رخاىف ةرمك وهو رخلا تخا وهام

 تامالع لصا ةريدكلا تن اكو را لعفلا نم اوعنمامل مهنالكلذو نينك الا
 ' ةراسعبو هل تا وهامهبق دحو»ب نأ اوهرك ءاملاو ةحيتفلا فالح رجلا

  ىفو هل ةمالع لاوحالا ضعي ىف نوكيام هسف دجوبنا اوهرك ىرخا
 ىنيطعيو ىناطءعا وحن اهلوخدو ران ع ديعدلاو رارفلاىف ةغلامم كلذ
 ىسعق اهكرثوىخاقو ىاصعىفاك اردقم رسسكلان وكلاماو بالا درطلاما

 ًْ بابنه هتفاضانا ىنعي ( ةياقولا نوت تميساذهلو هل وق( لعل ىلع اهل

 ظ لاق )ل ءوس لجر بابنه هنا اضيا لوقت نا كلو بيسملا ىلا بدسلا ةفاضا
 7 || نكينوا ديك ًالانوتو ريمضلانوت هعمناك ءاوس ( بارعالا نون نع ايرمع
 7” 1| تاناونلا كلتنود ةياقواانونماقم بارعالانون مايق زاحاع'او اهدحا هعم

 ]|| (اهضورعا مل وق )اهل ىنممال ناوف ةياقولانونك بارعالا نونذال
 ْ فال ةماكلاءزع اهنال مزلا اهناف ءادلل ةضراعلا ةرسكلا ىلا ةسنلاب

 " || هلوقل فرظ نونلاعم هلوقو ماع باطخ ( تناو لاق ) ةلقتسملا ةملكلا
 ا دل



 ا "ا

 درج هبتأيإ ريمضلا اذه ناكامل انلقدب اوفتكيم يف سبالاعفرب هيراض

 درج ىئافهفذح ريدقت ىلع سايتلالافيفخ هفذح زوج امم ناكو سبللا عفر
 رعت ام نكي ملو (ناريمض عمتجااذاولاقز) هفذح ْر وجال ريمض سابتلالا عفر

 زاحنيماغ اناكنا هيوبيسلاق ( ايواست اذاامع زارتحا مل وق ) لاصتالاهبف
 لاصنالا زم ناساف انوكيمل ناو رثكأ لاش الا نكل نرعوهو لاصنالا

 ( نييواسنملا دحا مدقت نع زرحتلل ء] وق ) بئاغلا ىلع اسايق دربملازاحاو
 بسحم لعافوأ كتب رضك لصالا ىف لعاف هناب لوالاحجرتينأ زو# هنادبف
 ةيلعافلاب حيجرتلاناب عف دينا نكميو تيطعا باب نه لوالا لوعفملاك ىنعملا

 مل وق ) ظفالا ف ةعاشبلارابتعاب لاصفنالا ب وج و و ظفالا ىفال ىنعملا ىف حسيجرت
 فرىعاهن وكل لوالا نم فرشا ىناثلانالو هرخ اىلا ( رذعيل هلاصفنا مزايف

 ةاحنلا نمىا (هيومبس نع ىحو مل وف ) ىنداوهامب اقلعتم هنوكنمفنأف
 اهعضوم ريغ فورا اوعضوف برعلا هب ملكت و هوساق ءىش وه امنا لاقو

 لاصتالا ىتهج عاّتجال 6 .رايخلاك لف لاق ) ةاحنلابهذم دربملا داحتساو
 قلعتلا ىف هصقنم ال نا بيس وأ (دادتعالامدعرامتعاب هلوق) لاصفنالاو

 هتدروا تُئشناو مل وق ]) لاصتالاب هتلمحن م هروريصو هنم فرشاوهام

 لاصفنالا نم ىلوا تملعا بابىف لاصفنالاو ىضرلا خيشا لاق ( الصفنم
 ناكف ىنعملا يح نم لعاف تيطعابابىف لوالا لوعفملا نال تيطعا بابىف
 امهيفو ريخاو أدتملاةحْتار تملع باب لوعفمىفو لعافلا ريمضب لصتا ىناثلا

 ًادتبملاريخ لاصفنا ليقنا ( ًادتممربخ كصالا ف ناكهنال دل وق ) لاصفنالا
 الق هرثا مامي حصي فيكف خسانلادوجوب قشنادقو ىونعم هلماعنا رامتعاب

 ح

 ةقيقأاىف خسانلا نال كلذ نع خسانلاو ىتعم تبان ةروص مودعم وه

 ىخاملا نامزلاىف مثاق ديز ىنعمىف اماق ديز ناك كلوق ناف ربخال ديق
 فوذحم لمف لعاف وا روهملا دنع ( ًادتبمالو دعبام نوكل ول وق )

 (بواسالا ريغ نكا ء) وق لاصفنالا ىضتقتةثاثلاءوجولاو الولي اعوف سموا
 تناالوا هلوش دارملانال كلذو لقاك جراخ ريغ ملكملا ريمضنا ىنعي

 هرخا ىلا هلوانم هرخآ ىلا هلوقب ىنعيو ليصفنملا عوفرملا ريمضااوه
 لاق ) هرس سدق هرك ذال بواسالا ريغ هنكل ملكتملا ريمض لمشيف
 ا ما 0
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 هنا فقل

 ىتعاف ةلمثجا زج دحا هلماع نال كلذو متنا مئاَقا وحن هلاصفنا بحي لعافلا
 لجاللواتقولل ماللا 6 لصتملا رذعتلالا لاق ) ردصملا لعاف اذكو هزارباب

 ءزاكل صتملا ريمضلا نال ( لماعلا رخ اب نوكي اما لاصتالاذا ول وق )
 فيكف افوذحموا ارخؤم ناك لب لماع هلبق نكمل اذاف هلماع نم ريخالا

 الدب وا اديك أم اعيان عقوام هباب نم ( لصفلابوا لاق ال ريخالا ءزملاك ن وكي.
 تنااماىنءاح وحن .نمالا لواىف كشلل ةديفملا اما ذعب .عقوام اذك و افنطعءوا

 اساتلا ثرو» لاصنا ناك اذا .تيطعاو تملع باب نان عفو امو ديزوأ ظ

 لاصفنالاو ىلوا تيطعا بابىف لاصتالاف ستي ملاذا اما لوالا لوعفملاب

 وحن نع هبزرتحا ىضرلا خيشلا لاق ( ضرغل لاق ) ىلوا تملع بابىف
 نال هيف ضرغ الذا لصفلا عم لاثملا كلذ زوحنال هناف كايا ديز برض
 ماههالا ديف ميدقتلا ناب هيلع ضرتعا مث هانعع ديز كب رض كلوف
 عاستال كلذ نوكي دق لب كلذ ديفبال لوعفملا ميدقت ناب ىضرلا باحاف

 (ترج ةفص لاق )) معا هنوك ديفي لعفلا ىلع لوعفملا ميدقتنا ليقلب مالكلا

 ىلع اراصتفا هاوق ف اريخوا ةلص وا الاحوا انمن .نوكي نأ' ىرخلاب ىعب
 6( اناالا كب رضامو لاق ١) تفاتخيال مكحلا نأ روهظ عم ( لصالا 0

 هرخا ىلا ( لعاف ال مزال. دك أت 1 هلوق ا انا كب رض امنا اذكو
 فاتخا اذا لاقو اليصفت انه لصف دقو ىضرلا خيشلا قيقحن وه اذه

 «بعرفو دارفالاف هل وهامو دك ؤملا ريمضلا لمت#و هدباع ىرجام

 ناك ءاوس نبل الف ثدنأتلا وهو هعرفو ريك ددلافو عمجاو ةشنلا ىنع

 اضيا ةسغلاىف اقفتا ناف رك ذام ىف اقفنا ناو العفوا ةفص ريمضلا لمتح
 سدللا عفريال ريمضلاو ةفص وا العف دنسملا ناك ءا وس لصاح سللاف

 ةايفالا لاعف الا عيمج ىف فتم سدللاف ملكتلاو باطخللاو ةسغلا ىف افلتخاناو

 عقتريو انه كصاح نيدللاناف نيدطاخلا عم هتئاَف فو بطاخلا عم ع راضملا
 روك ذملا فالتخالا ص اسهعيمج ىف لصاح سللاف ةيبلا اماو دكا تلا
 درطا واوصلا هدهىف سللا لصفنملاب نامثاآلا مفر املف دك انا عفن ربو

 الوا سمللا مقر ءاوسو الوا سل كانه ناك ءاوس: عيمجا ىف نودرصنلا

 عفر نال اللصا هريمض يدك أَي بحل هنا ىلع يكاوغنل دقف لعفلاامأو

 ديز انا ىف .لوعفملا ريمض تاق ناف ) تقرع 6 لييلق هيف ساتلالا

 ( هيراض )



7 7 

 2 فلالاو نونو ةزمه نييرصملا دنعوهو لصولاق هنون نكسيدقواناوحن
 لاق ( اءامحا وه نثنا ىلا تناف ريسمضلاو هل وف تقولل تدبز

 هلامكب تنانا ءارفلا بهذمو نييرصنلا بهذم وه ىضرلا خيبشلا
 كابا قحاول نا 5 دا ناو ريمّصلا وه ءاتلانا مهضعل لاقو مسا

 ماكتملل اوعضو مهنكل يلق ) دامعااو نييفوكلا دنع رئامخ هتاوخاو

 هل ىف قرفلا ىلع ةدهاش ةدهاشملا نال ناعم ةتس ىلع نالدب ( نيظفل

 بئافلا دحاولا رياغت ىلع ىنبم كلذو ( بطاخلا مكح بئاغلا اوطعاو
 6 ةصاخ لاق ) ىهو وهك لصفنملا عوفرملا ىلع اسابق ةئاغلا ةدحاولاو

 بوصنم ةبذاكلاك ردصموا ةفلاسلل ءاتلاو رشتسي ريمض نم لاح لق

 ىتلا مل وق ) ةضرتعم ةلماو اصوصخ راتتسالاب صخا ىا فوذحمب

 ذخابف الّوااما راصتخالا بالا اذه ىف روظنملا ىا ( راصتخالل اهعضو
 اماو بارعالا ىلا اوجاتحي الثل اهتالولدم ىف بارعالل ةيضتقملا ىناعملا

 تريعاذا كنالف. ةلصفتملاف اماو ةهاظ ةاصتلاوف ىو نو طا
 امهنم افو رح لقا ريمضلان ا انلاذ تدجو امهتامماب كريغ نعو .كسفن نع
 ءاممالا ىف ىذلا سابتلالا عفرت ةنيرق ىلا جايتحالا مدعبف انااث اماو
 ملاعلا ديز هنا بطاخملا ىلع سدتلا الثم ديز تلق اذا كناف ةرهاظلا

 دعبوهوا اناوا تنا تلق اذاو ةئيرقىلا دارملا نيبعتىف جاثحبف لهاملاوا
 كلذ تفىع اذاو سائشلالا ليز ةس رقلب هن رقمى لا نحل عج رمل قيس

 مث زرابلا لصتملا مث رصخا هنال رتتسملا لصتملا بابلا اذه ىف لصالاف

 توصلا ةلوقم نم رتتسملا سيل 6 لعافلا راتتسا مل وق ) لصفنملا

 عراضمال ةفص 6 ملكتملل لاق ) وه ةلؤقم ىا نم ىرداالو فرحلاو

 حراشلا هلاقام ىهاظلاو اتلطم اراتتساوا اقلطم انامز ىا ( اقلطم لاق

 ةفصلاىفو لاق )) اقلطم ةفصلا فو هلوق ىف لاخلا اذك و ماكتملل ناب هنا نم

 غوسيالو لاق ) فصولاوه ةفصلانأ رابتعاب اقلطم هلوق ربك ذن (اقلطم

 ةفصلا نال هركذ امف لاصفنالا روص رصخ ال هرخآ ىلا ( لصفتملا

 .ديمضلاف ةلماع تناكاذا ماهفتسالا فرحوا ىلا فرح دعب ةمقاولا
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 نكلعجرملا مدقت هتاذل ىضتَس هناف هناضتقاو ريمضلا عضو مكحم مدقتم هنا

 ءاوس ( هنيعل طفل نم موهفماما هْل وذ )ضرغل هاضتقمو هعضو فلاح دق

 باب نمنناثلا لعجو لوالاب صخ نم مهنمو مازتلالا وا نمضتلا قي رطب ناك
 ( ىوقثلل برقا وه اولدعا ىلاعت هلوقك هل وق ) رهظا لوالاو قباسلا

 ىراوت ىلع لدب ىثعلا ذا © باجحلاب تراوت ىتح © ىلاعت هلوقكو
 هنم سيلهنا صهاظلا و قايسلا نم موهفملا باب نمهلعح ىخرلا خيشلاو سمشلا

 صهاظلا ( ىنءملا ثيح نم مدقتم هن اكف دل وق) دحاو ظفل نم موهفملا هنال

 ريمضلا ىلع قباسلا ( مالكلا قايس نموا مْ] وق ) ظفللا ثيح نم لاش نا
 ىخرلاخييشلا لاق 5 ةيجراخ ةنيرق ةميمض هعم ناكناو ريمضلاهيف عقاولاوا
 ىه ىتلا ردقلاةل يل ىف لوزؤتلانا ردقلاةليل ىف هانلزنا انا 0 ىلاعت م وق ىف

 ىدلاناضمر رهش ص ىلاعن هل وق عم نأ ةلاوه لزتملان ىلع كيلد ناضمر ىف

 ريمضلااماو ( الجر 9 ريمضىف لاخلا اذك و هلوق 0 6 نآرقلاهبف ل

 ءافلا ( كصفنملاف لاق) لعافاا فذحو راركتلانع زرحتتللف عزانتلا باب ىف

 ماقههمايقلر] وق ) بطاختلا ناسلب ظفاتلا ف (هسفنب لقتسملالاق ) نيسفتلل

 لصفلا عناوملانم تلق نا (عنامال ء] وُق) راصتخالل هبارعا عم ( ىهاظلا
 عم اريمض هيلا فاضملا ناك اذا عشرال انلق هيلا فاضملاو فاضملا نيب 0 دقو

 ىلوالا لبق ( تبرضو تب رض لوألا هلوف) حسن ف اًقاطم امه :نسلاو 1

 لصتملاعونلا دارفا نوكيل نبرضي و نبرض ىلا برضاو تب رض لوش نا
 ايضام فو رغملا م اكنملا ةغيص تب رضب دارملاناب هنع باحننا نكمي و ةافوتسم

 م مف تلق 0 ددعلا ءاف,تتسا ال ريظنتلا دوصقملا نابوا المقتسم وا ناك
 مرلتسي ةغضلا فالتخا نا مه وتءالثل انه رك ذ انلق لوهجلا .ةغبص

 ( نب رض ىلا لاق ًادتبم نايبنم ىلوا دساف مهون عفدو ريمضلا فالتخا
 مكلا ىف اهدعبام لخدبال نا مزايف طاقساللال مكملا دمل انه ىلا لبق

 ىلا كلذ نودامو تبريخو :تبريض لوالا هانعم ناب هدنع بيجاو |

 (ملكتملاب د . اماودإ وقرر لخديف طاقساللذئنيح نوكيف نبرضو نبرض
 بولسا نوعارب مّ قحاوالا نع هد رحتتل بئاغلاب نواس نو.قرصلاو

 | هز هزم دع دقو انه وحن ءاه هتزمه لدرت دق ( نم انا هَل وق ) قزتلا أ

 ( ون )
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 ماكتم تنا ميم اذلو انهن :بطاخلاو ماكتماا :نيغؤشومأ النبل امين

 ملكتملاب دارملان ال قباسلا ريسفتلا دحلانع ناحرخ اذك و بظاخم اناو

 ضو موهفملل ناعوضوم نطانلاو ماكتملا اظفلو امهمتاذ نطاق

 سفقو ديزي هسفقن نع ديزي ىمسملا ربع اذا ديز جنم كانه ة ةشخا

 ةدام ىا هلوش ملكتل عضوام هلوق رسف نم مهنمو نطانخلا لع هيلع

 امهنال بطاخلاو ملكتملا اظفل جرخ اذه لاقو ةيانكلا قيرطبوا
 درب الف ةيقاقتشالا ةثيهلا ةغيصلاب دارا هلعلو اسكر صو: ةغبص ناعوضوم

 نوكي دق نونلاعم ةزمهلا نا ىلع ءاش ملكتملا ةغيصل عوضوم انا ظفا نا

 ةعوضو» اهلك ةرهاظلا ءامسالاناف نإ وف ) قيقحتال نوكي دقو طرشلل

 هناثيح نم ايطاخمال و ماكتم هنا ثيح نم املكتم سبل ناك ال ىنعي (بئاغلل
 لودو ءادنلالبق ىدانملا لصا ىلا ارظن مهلك ميتاي لوقت اذهلو بطاخم
 اي نآل مهلك ميمتاي زاح امتاو تبرض ديز لوشاالو برض ديز دنزب ىهسملا

 ديقلا اذهب جرخمو مل وق) ملكتلا ل يلد برض ديزف سيلوباطخلا ليلد
 ءاسالاجرخ ةيانكلا قي رطب عضولا ديرا اذا لبق نا ( ةىهاظلا ءامسالا
 انلق ريسفتلا كلذ ىلع ءاس, دحلاىف الخاد مدقت هلوق نكي ملف هب ةرهاظلا
 هجارخال هنم دبالف اذكو <لث. ةىهاظلا ءامما ضعب هب جرخ ع

 ىظظفالا مدقتلا ريسسفت نا ملعا هرخآ ىلا 6 ىطظفللا مدقتلاب دارا هل وق )

 ركذلا ماسقا نم امكحوا ىنعموا اظفل هلوق لعج هنا ىلع لدب هركذامب
 ناس انه ىلصالا دوصقملا ناكامل نكل ةقيقح مدقتلا ماسقا نمال ةقيقح
 ميس نان ىذرلا مج باكا عفدنا اذهبو هماتسفا نم هلعج مدقتلا

 ظفللا لعح هن داع ناف هاد فالخ ىربدقتلاو قيقحلا ىلا ىظفللا :مدقتلا

 لئاقل لوقت لب بارعالاناسو برعملا مكح ناين ىف سماك ريدقتلا ميسق

 ىلع ءانم ةقيقح مدقتلا ماسقا نم ىمكألا لع نال ىنعمال لوس نا

 ريمضلا ركذ لبق هتبدهعو ىنهذلا روضحلا لعج هنال تفنصملا ريسفت

 مكح ىف دهعلا لعج ىف الا سيل ذئنيح لحمتلاناىف ءاف>الو ركذلا ةلزنع

 رنمضلا لسعج ول من لحمي ىلا هيف ةجاحال ققيقُح مدقتلا اماو ركذلا

 الثم لاش ناب ميدقتلا ف لحم ىلا جيتحا هدعب ىذلا رسفملا ىلا اعجا ر
 11 1 و ا م ل ب م هس ب هس بج ممم ا سمج
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 حتتفلاو مفلا امهيلع قاطيالو نيلجرابو ناديزاي وحم ءايلاو فلالا عم
 ىخذرلا خيبشلا لاق ازاجم نيمدقتملا مالكىف قالطالا كلذ عقودقو ةقيقح
 ةقيقح ةساسعالا تاكرحلا ىلع ربلاو بصنلاو عفرلا قالطا نا ىدنعو

 - لاق )ب بونملا 2 بنانلل ةممسسلا ازاحم ةينارعالا فورا اىلعو

 حتفلاو نيتفسشلا مضبب هل وصخل امذ مهلا ىمس 6 فقوو رسكو حتفو
 ىلفسلا ةفشلا 0 [وبك 0 و ظفلتلا ف مفلا حاتشنال احتف

 2س ؟علانو هلوق ) ىلا نع سفنلا فةوتلافقو فقولاو 4 ظفلتلا ف

 مل وق ) ةيئانبلا تاكرخلا ىلع راو بصنلاو عفرلا نوقلسطي ىنعي
 ىلع لدب .همالكن ا نم لبق امل در 6 هرخاىلا تاكرحلا نا دارملاو

 "ناك حراشلا هرك ذام ىلعف هب صتخم ءىثلا بقل نال هباقلا هلوقنم

 هل وق )) اهدوصخال ىنبملا تاكرخل باقلا رومالا كلت نا هانعم

 نوكسلا نوقاطيو « ةيبارععالا تاكرحلا ىلع اسهن وقلطيام اريثك مهنال
 .[| شقانيدق 6 امفر. ةمضلاب لاق ثيح مل وق ) ةكرحلا فذ مزملا ىلع
 ىلوالا ( تايانكلاو لاق إو هعم تسرلامو ءاستلا هعم ام نيب قرفلاب هبف

 ْ لاق ) هنالفو نالفك برعم اسهضعن نال تايانكلا صعن و لوش نا

 ةيراحاهنكل ةعوضوم تسل اهنال ءامسا تسل اهنا ليش ( تاوصالاو

 همدق ( رمضملا لاق اذ اهنم اه"”دع اذهلف ءانلاىف ةينمملا ءامسال ىرخم

 اًضا سلو هنانن ىف عازئالو بارعا هيه ءىوشى سالذا تاينمملارئاس ىلع

 لاقإل هنع ىنكم مدقتوا روضح ىلا هجايتحا هلانب ةلعو سابتلا داسف هنف

 ثيح نم مل وق ) كلذ فاكلثم, ضقناا درءالف عضو مسا ىا 6 عضوام
 نيالا م راينا لوقلا ىلع ريوص داثم ىايا نه ايا نا هيف ( ملكتمهنا

 ةقيقح نع ر اها عطق عهةبع ى :كملل لب ملكش مهنا ثيح نم ماكتملل اعوضوم

 ناالا يالا اهةحا ول نم تاكا كال" مه اعاو ةسغلاو باطخلاو ماكتتلا

 رك ذا عوضوم قحاوللا كلت رامتعابوهف قحاوللا كلت اهمزليايانا لاش

 ؛دارملا نيغتل قحاوللا كالتو ىطفل كرتسشم هناباضيا هنع باننا نكميو

 باطخلاو ملكتتملا اظفلدبهلوق ىنعي 6 ديقلا اذهب جرخمو مل وق ) ديعبهنكل
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 ( رش ناكنا هل وق) * ىابهدشهدوس رفجءابقنلا ودي غالد#ءافحملا وي هدش

 هيف نمض ىا (ردصملاىنعع هانلعجنا مل وق ) ةرجاف نييناش بذكىا'

 زاح لاقبال ( ىنيملا ظفل ىنبملا دحف رك ذ هنال هل وق ) لءعجلاىنعم
 ديرا ىذلا هجولا ريغ هجوب امواعم فيرعتلاف ذوخأملا ىنملا نوكينا
 هش رعت ىلعضارتعالا حصر مل.الاو لامحالا اذهل راشعاال لوش انال هيسك
 هامسمىف ةقيقح ظفالانا كلذىف “رسلاناىهاظلاو هسفس ءىشاا تفي. رعت هنا

 ريغ سمآلاو مل وق ) اذاجم ناك هموهفمال ههجو هب ديراولف هريغيف زاب
 عمناك اذا بطاخملا ضانال روهشملا وهاك بطاخلا سعاو لش 6( ماللا

 هذهوه برعملافيرعتىف ةيفنملاةبءاشملاب دارملاو ل وف ال برعم ناكماللا
 | هيلع دهشناك ءانبلاىف ةيفاكىهو ةهماشملا نم معا اهنال سكعلاال ( ةيسانملا ||

 بسانام لوقب داراهنا ىنعي « لصف دقلو مل وق ) ءانبلا تابجوم ليصفت
 طرتشي نكل لصفملا بحاص هرك ذام اهليصفت ةريتعم ةسانم لصالاى مم
 قيقجتلا اذبمو ةلوصؤملا ةئا ةفاضاك بارعالاة ضتقم ةهج تراس ١
 هنالطب روهظا ةيسانملا قلطم داربنا زوجنال هنا نم هيلع هحنام عفدنا
 همازاتسال ةيوق ةسانمالو رودلا همازلت سال ءانلل ةرئؤم ةيسسانمالو

 كلت يمس لماش ىنعم اهب داريالو بتاسم ةوقلل نال لوهجملاب فيرعتلا
 امهونال اقيق#ت ( لصالا ىنمملا ىنعم مسالا نمضتباما يل وق ل بتارملا
 هل وق ) قيقحال ىمحو فطعلا وأول اهتمضتنال ةينثتلا ءاشب مزايالف

 قش ”ىاىف ليقنا فيرعتلا ىنانيالف كشللال ( ولخلا عنمل انههوا ةملكف

 اهمكح بك ىم ريغ هنابهنع بيجا بارغلاتوص قاغ مهلوقىف قاف لخدب
 امالداصصلا هب ماكسام وهو بك ص ريغ عقاولا ىنمللةلك اشملا دصق رامتعاب

 لاق ) اينسالو ايرغم نوكيالف ةلك سيلهنال هتوصنم بارقلا هب رب
 فالتخا مدعل عاونالا نود باقلالاب ءانبلا تاكرح نع ربع 6 هباقلا

 ( اهنوكسو هرخاوا تاكرح ثيحنم ىنمملا باقلا ىا من وق ) اهراث
 تاكرح باقلاىنعي ةمالع هناثيح نمىننملا نم موهفملا ءانبلا ةمالع تاقلاوأ

 نوكسو تاكرح ىه ىتلا ءانبلا ةمالع باقلاوا اهنوكسو هرخاوا

 نوكيدق ىنملا نال تاكرجلاب صخ اماو فقولاو رسكلاو حتفلاو مضلا ||

 3 روقغلا دنع 1 2(
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 نانسالا ق.يسوا ناء.بلانوا قرتلا بولسا هطرشو دصقلاب )ع تطاغ

 نا لاق 2 ءاحصفلا مالكىف نادجوب ال ناريخالا .ىذرلا خيسشلا لاق

 لش لق »2 هربغل لاق ر لس بارضالا هي مالك ىف نايسنلا لدن عقو

 هنم الدبم هنوكح ةيثيحب رك ذي ركذ نيحهنال عوبتملوا هنم لديملاب

 نوكينأ زوج ( لديلاناك اذاو لاق ) اطاغ هنوك ةيثيحبلب اعوتموا
 ( تمعنلاف لاق ) ةفرعمنم ةلدبم ةركت ناك اذا هانعمو عفرلاب ةركت

 لشن مّ لكلا لدبىف وهب هقالطا ىلع كلذ سيل ىذرلا خيشلالاق

 ىف سلام لدنلا نم دقت سسأ اذا تفنلا روح لاق هنا ىلع ىنا نع

 اذه لعج هلا فنصملانع لَن ( صقنا دوصقملا نوكب التل هل هش 2

 لاهشالاو ضعبلا لدب فيصوت هجوقاماو لكلالدب فيصوتل اهيجوت
 هس الئم وأ هضعن هنأ مح عوبتملاىلا عج أ ريمبص نه امهيقدال امهنا لاقدٌقف

 ن.رمضم ولاقإ هءافصتم ناكل الوصفمناكولو ةفرعم ناكل الصتم ناكولف

 اذاالدب حصب امتنا ىضرلا خيشلا لاق 6 مهايا مهتيقل نوديزلا وحن

 وحن ماقملا ادهىف نودروب ةاحلنلاو كتوذاو نوديزلا اناففل مده

 اوقفئادقو دحاو ءىثىلا اههعوجرل ىلظنل ديكأت وهو هايا هتئرض ديز
 نيثلا انيع اذكف ديك اك تنانا © ةنلا كج وزو تنا نكسا 9 لثءىف

 لاثملانم هورك ذامو لوالا هديش الام دش لدنلانا همالك لصاح
 هيلا بس نا ىتشام نا انهديف لدللا انلق لوالا هديشبام الا هدشال

 رمضملانال روق ) ديز ديزاي كلوقىف هيلا انرشاكديزالا سيل لعفلا

 ايطاخمو ابئاغ ءىش نوكينا مزمل, هنالو لبق 6 للا بطاسلاو ملكتمل

39 

 ىلع ةدايز ديش الق )ع ادداو امهيل ولدم نوك م هل وف 0 صهاظلا مسالا

 امهنا بالا قام ةياغ نارياغتم نيموهفملانا هقو 4م لداسملا هديشأم

 هديشاالام ديفيف ( دوقفم امهيف عناملانافد] وق ) تاذلابس نادحتم

 ظ شيدتشر # ءاربدلا 6 ءابقن ءافع ءاربد ةقانىلعىناو مل وق ) هنملدبملا
 000 ا اا اا 22

 «هدش)

 ميو كا 1 ةفامني تزن يت بنضج “ا "ني يللا نب فلا

 ا ل ا ا ا ا تمد 1 نت ل و لا ا ا ا ا حل

 اني: نهد مشت فنين ينو سس اابالا
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 دزالا دحا ماقام كلوق نا لاش نا نمو ضخلا ءانثتسالا هورك ذام ا

 ريغ ةقبقحلاىف لدنلا ناك ديز ريسغ دحا ماقام كلوق ةوق ىف ناكأمل

 ةيسسنلا مي هعل ىلا ةجاح ال دئنيحو مايقلا باس دوصقم وهو ديز

 نات“ كلذ هل لق اما رفعج نبا لاق ( لائشالا لدبو نأ م 0

 هنوك ثىح نهلب فوراملا ىلع فررظلا لامشاكال علاست ا ىلع عوبتملا

 ةقوشتم لوالا رك ذ دنع سفنلا قبب ثيح هل اضاقتمو الامحا هياع الاد

 اذه ىلع هريس سدق 2 رانشلا مالك لمح نا ىتشيو اساث رك ذام ىلا

 ظ ةيمآل ةفاصضالا هذه ناب هيلع ضرتعا © نيريخالاىف هفاضالاف هلوق )

 ىلع نرريخالا فطع حبصي فيكف نه ىنمع ةيناس نيلوالاىف . ةفاضالاو

 ةدحاو ةهج نم عوب ءملاو عباتلا باىغا نوكينا بجو دقو.:نيلؤالا

 فاضملافذحب مفرلاب طلغلاو لامشالاو ”ىرقوا لاه نا نكميو ةيصخش

 نيلوالاىف ةفاضالا لعجنا اذك و .كلذ هعمل لكلا لدب هلوق ىلع افوطعم
 ءىرقواف اذملا اهءانم بئانلا ةردقملاو ةروك ذملانم نيب قرفوا ماللا ىنعع

 ( لكلا لدب الا نايبلا فطعىراال لب مل وق ) فاضملا ريدقتب رحاب

 نيمملا الولو 6 نيملا عرف ناببلاو هل وق ) هيوبيس مالك ىهاظ وهاك
 لوالانود دوصقملا وه ىلناثلا نوك نافذ ( طاغلاالا هلق ( هن تأ ل

 مكلا طانم هتلعجو ( ىناثلاىلا دانسالا هيف تدصقناو هل وف ) مهاظ

 0 كاجا نوكينا نع رظنلا عطق عم دبز ىتءاح تلف كأي 6

 مارك الانا تدراو بطاخلا ىلع نملا كلذب تدصق كن اكف كاخا ادنز

 هلوف) ناسلا فطعىت ةيفتتم ةدافااهذهو كوخا هنا ثح نم هيلع عقو

 .سنلا نكت ولف 6 لاا سبالملا ىلا ةبسنلا عوبتلا ىلا هب ةيسنلا بجولا ثيحب
 0 لديىف لوشالف لامشالا لدب نكي اليصفت لب الاجا سالملاىلا

 هلوف ا انيعماموهفم سالمال نال هؤالكو ريزولاى بو هفايس ريمالا لتق
 جاق>اودجار خال ديقلا كلذ راتعا نف دبالف « هرامح اديز تب رض فالخ

 سماخ مسق توين مزاب ىا 6 هرخا ىلا هيف لخديف مل وق ر) هانرك ذام
 بجوال هنم لديملاىلا ةيسنلانا هيف ( كلف رمقلاىلا ترظن هل وق )
 نادعب لاق ل ريخ الا لاثملا اذك و لاّشالا ل دل الاثمن وكي ف يكف لدبلا ىلاةبسنلا



 ها افضن
 ىذرلا خيدشلا لاق 6( هلك دبعلا تيرتسشاو مهلك موقلا تمرك 1 لثم ظ

  اذاف ديعلاتيرتشا وحن امكحو اسح اهقارتفا حصي ءا زجا 'ىنثلانوكيدق

 تيرتشا تلق ىناثلا لامحالا عقر تدرا اذاف دوصقملا كصح الف هيلا
 قل ىدتش هيلع ساسقلا ) هلك ديز ءاح فالح لاق 2 ديعلا ءازجحا 6

 | فقالخ وهو هزّوج هناف درنملل افالخ اهالك ناديزلا مصتخا حصل ال

 نإ عمجا تدرا اذا ( عجحال عابتا هاوخاو عتك او لاق ) عامسلاو سايقلا
 ريخات ىف نئفاس نكل نأملا بيرت هسرتف لك رنغ كلذو دك انلا ظافلا
 | لاق تفيضأملا هعرتو 4س ىلا تبهذ هدد و ىرش#زلا نأف عّسا نع عصنأ

 ظ سفنال ةفص ةطاحالا نالف لكنا ىلع سفنلا ميدقت اما 1 خيسشلا

 | ةعوضوم سفنلا نالف نيعلا ىلع تي دقت ١ امأو يلوا حرس هللا مدقتو

 مدقاماو تاذلل راع دلما هج ؤلاك ةح زاخلا نه اهل هاا نيعلاو تاذلل

 ىلععججا ميدقت اماو ىلوا قتشملا عايتاو ادماح هنوكلف عمحا ىلع لكلا
 ىلع يمان عتكا ميدسقت اماو عما ىنعم ىف رهيطظا هنوكلف هناوخا

 ىا عبتك لوح مهأوق نم هن ال 1 ىدم ةدافاىف رهذظا هنوكلف هيوخا

 نوكيأل لدنلا نا هنم مهش هلا هيف ( عوبتملا ىلا بسن امم لاق ) مات

 . ىا هيف ششسملانم لاحوا بسنل فرظ 6 هنود لاق 3 بوبسأملانم

 ريغ اذه( ةئط وت هنلا ةيسسنلا :نوكي لب 5 وق 0( عوبتملانم ازواحتم

 لدبلاعوشمو 1 ءادّنا دوصقم هعوتسم نآل هلوف و طلغلا لدن ىف ىهاظ

 ديز ديزان هيف لخدفالوا ءاهدنا ادوصقمناك ءاوس ءادشا ادوصقم نوكال

 نكل دك انا ثخحيىف هان رك ذك ءادّنا ادوصقم نكيمل ناف الدب .لعج نا

 .[]| لاش.نا نمرهظا ريرقتلا اذهنا كلذنم رهظي و ءاهننا.ادوصقم 0

 جارخاىفانل ةجاحال هناعم ءاهتناالو ءادتباال ادوصقم نوكيآل عوبتملانال

 عباتلاىلا هنيعب مايقلاةبسأو و وف ف ءاهتنا اليو ءادّسا ال هلوقىلا لس فوطعملا

 ءانثتسالانا ءاملعلا نم ةعامح مالكف عقودق تاقنا 6 انابثا نكلو ةدوصقم
 ةيسنلا نابل وقلاحصي فيكفةرامعلابال ةراشالاب ىأتملا ىف مك ا ناو ىقايلاب ملكت

 صيصخت نم دي الف مه.هذم ىلع في رعتلا اذه قيبطت تدرا ذااناق ةدوصقم عباتلا ىلا

 (ةورت ذاه)



 0 ست م١ خخ

 وهو اءانتا ىمسي و ريخالا ىفرألا ىف ابميقافتإ مم هنزاول هوس نأ
 ايم اًينه وحن |ىهاظ ىنعم ىناثلل نوكي نا اما هنال برضا ةثلث' ىلع

 هتبوقتواظفا مالكلا نييزتل لوالا ىلا مضل الصا ىنعمدل نوكي الوا

 نسف نسب نسح كلوق وحن ىنعم دارفالا لاح يف هل نكيمل ناو ىنعم

 رسشلا تن نم ثيسن ثييخ وحن ىهاسظ ريغ فاكس ىنعم هل نوكي. وا
 ىناثاامسقلا نم لبق نوعتبا نوعصبا نوعتكا مهلوقو هتج رختسا ىا

 هركذ امن .اهئاقتشا ركذو ثلاثلا نم لبقو ةدرفم اهل ىعمال ىأ

 6 هرخاىلا تابسانم طبنتسي نا نكميو ىل وث) هرس سدق حراشلا
 هنالف ىرلا اماو ءازجالاوا دارفالا مامتوه مومعلا نالف ماقلاب اما
 مزاتس هنالف ناليسلا اماو ماعلا وه مومعلازا تفرع دقو برشلا مام

 ماعللو دادتما هنالف لوطلا اماو لماش طسنم ماعلاو الومشو اطاسنا

 ىلوا لوالاو (اماسعن برعلا ضعب نعو هلوق) ىدوجحو دادتما

 فالات>ابلاق) ىنعمو اظفل امهلاصتا دك أت ثبح نيتي عامجا مهتهاركل

 ركحذملا عج ريغ ( عمجاوا دل وق ) هعيجيف اذكو هلكف ( ريمضلا

 ءارحىر#م اموا ( ثنؤملا عمح ىف عمحو مل وق ١ ثنؤيال هناف ملاسلا

 ناكاذا ز”وج هناف ىسلدنالل افالخ لقاسعلا ركذملا عج ىوسسام وهو

 ءازجاوذ هلوّش دارا ليق (دارفالا ركذ ىلا ةجاحالو دل وق) ارسمكم

 دارفالاو ءازجالا لوانتيف زاحملا مومع قيرطب ىنعي ةددعتم روماوذ
 دارفاظحاب نأ زاحو 6 ةعمتجم هدارفا ظحلب ملام ىلكلا نال هل وف ١

 مهردلاك هدارفا نم دحاو دحاو لك ىلع محلا ناكولو ةعمتجم ىلكلا

 ىلعمكملا مهو وهو اضيا كلذ سكع زاح اك رفصلا رانيدلاو :ضيبلا
 ىاناسنا لكو ناسنا ديز كلوقك عومجلاوه هيلع موكحلا ناعم درف لك

 اهقارتفاحصي لاق) ىسوطلا ققحلا هركذاذك ناويح ديزف ناوي> هعومج

 قارتفالا ىنكيالهنأ ىهاظلاو مكح قارتفاوا سح قارتفاىا (امكحوا اسح
 حصر و اسحاهقارتفاحصي ءازجاوذ ناكول ىتح ىمكمحلا قارتفالا نودب ىسحلا

 مل وذ )ىمكحلا قارتفالا رايعملاف عمحاو لكب هديكو حصر ملالا-وامكحاهقارتفا
 ا
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 ىا هلوق) ديعس سيل كلذ ىذرلا خيشلا لاق رهشو مويو مهردت

 رنيمضلان وكي نأ زاح لبق لوالا ظفالا رركت هباموا ( لوالا ظفللا رركس
 مادختتسالا قي رطب ديك تال ىردصملا ىنملاىلا اعجار ىطظفل وهو هلوقفف

 كلوقىف ديزنا ىلا بهذ لصفملا بحاصزاب هيلع ضرتعا هدعب ىنالو

 دير ناب فانخاو هيلع "دخلا اذوقدص عف الدب نيك ا زاح دير ديزاي

 0و راظتادك ( نوكيدئاحو ساظلا وهاك ورقم هنالع.رك ذي زوج

 نود هدصّش نا هلادب مث هريغ رك ذل ةئطون هناىلع لوالا ديز رك ذيب نا

 زاحو الدب ىناثلا ديز نوكي ذدئنيحو قي رطلا اذه اناث هك ذف هريغ

 ( امكح واد وق ) نيتقو بس دوصقم ريغوا دوصقمدحاو ءىش نوكينا

 نوكيف عمجال ةفدارم هيوخاو عتك 1 ناب هيلع ضرتعا فدارملا ركذب
 ةةدارملا مسنال اناب هنت بيجاو ىونعملانم اهّدع هنا عم ايظفل انك
 دعب ايراط كلذ نوكي نأ زاول ةفدارملا مزلتسيال عمحا ىتمي اسنوكو
 مستل الف هفدارملا 0 نالو عضولا بسحنالا تسل هفدارملاو عمجا 5-9

 فنصملا لوق اماو محا هب دك | امل ديك أت ىف لب عال ديكأت اهنا
 أ( اهنا هانعم لب هل ديك أت اهنا هانعم نبل عمحال عابنتا هاوخاو عتكاو
 انهفف ةسمجا ىعم ءافحل اهن ورب لمعتسنال اسمن ىنعي الامعتسا اهل عايشا

 هب ءادتنالا زوم لقتسماما دك ٌؤَلانا رعا 6 اهلك ظافلالا ف ىرجيو لاق

 دحاو فرح ىلع ناكنا لقتسسملا ريغف لقتسم ريغوا هيلع فقولاو
 د 0 0 يع رينو للا ين يف ل ال كراون. نو رضى دس

 "1| نكي ناو ثبرض تب رضو كب كب وحن ةعسلاىف هدامع راركتب رركي

 ماقاديزنا ناوحن هدحوهريركتزاج لاصتالابجاوالو هحاو فرح ىلع
 '" 1| عوفرملاب ديكاتلا رورجلاو عوفرملا لصتملا ريمضلا ريركتىف زوج دقو
 | لصتملا بوصنللا ريمضلا ريركتىفو تنا تبرضو تنا كب وحن لصفنلا

 اماو وه هايا هتبرض وم لصفنملا عوفرملاو لصفنملا بوصنملاب ريركتلا

 مهو: ىلاعتهلوقوحم كصفلاعمو ديزديز وحن لصفالب ريركت وهف لقتسملا

 خيشلالاق (تاملكلا هذه ىنعمال لبق مل وق ) 4 نورفاك مهترخآلاب
 امهيناثو لوالا ظفللا ديعينا اهدحا نيب رض ىلع ىظفللا ديك ًانلا ئضرلا

 ١) نا (



 هك 515

 | ةرم لمت امضعبو مهعيمج موقلا قداح وحن وهو اديك أن اناس امأو
 موقلا ندا لوقت (نهقوف اماو ةقللا نم كلذو الاخ ةطوأ

 ددعلا ةيك بطاخلا فرعي نأ دعب الا اسمتاوخاو ةئلثب دكؤي الو مهتتلث

 لاح رىنءاج وحنىف فصولا فالح اديك أت نكيملالاو ديك أنلا ركذ لبق
 جارخاىف نكل 6 هبامهجورخ ىهاظف فطعلاو لدبلاما ء] وق ) لت

 نكمي الف ةيحنتلا مكحىف هم لدبلانأ وهو هينم ىلا جيتحا لكلا لدب
 « اهعوبتم حيضوت امتدافاو هأ ف ) امهيفانتل ادوصقم هريرشت نوكينا

 ةخضت "لم دك وتلاو فدكلا |متدافاو لاشنا ىتض انك وع |

 لومشلاوا ةسنلاىف هلوق ةجراش اهنا ةثلثلاف' لاق نأ نكمو ةدحاو
 ديسلالاق رهظا اذهو لومشلاىفآلو ةيسنلاىفال عودملاسعا ررقنال اهنال
 ةدك ؤملا ةفصلا جارخاىف ىنعي فنصملا لاق ىذرلا ةيشاحىف هرس سدق

 ىنعم ىلعةلالدلا نود, ققحال عوبتملا مما رب رقت نا # ةدحاو ةنفن له لثم

 الصا خفنلا ىلع اهيف ةلالدالذا ةخفنلا ىنعم ىلع لدتال ةدحاو نكل عوبتملا

 ىنعم ىلع لدن ةدح ا ونأب ض رتعا مدل ومشال وةيسن ىنءمر نش الةدحاو نااضنأو

 اناض ةحيفنلا نم ةدافتسم ةدح ولان تاحاق ةحيفنلل ةلولياه ىض أ
 ناف معالولدملاناب باوجلا اذه ىلع ىضرلا خييبشلا ضرتعا # ىهتنا ادصقال
 ةشاطمال انمضت لاحرلاولدم ررّدب نوعمحا لاحرلا ىنءاح هلوقىف نوعمحا

 ظفالا لولدم دحا مهم دش ال ىعع ءرجلاىف نيعمتج ممن وك نال

 لولدمال نينمع. لاخر ىلا اهم راشملا ماللاب افرعم اع هلاوك كثي نم

 من وك نود ةطاحالا ىلع لدي نوعمحا ناب حرص دقو ةملكلا لصا

 ىلاعت هلوقىف لاق دربملاو جاحزال افالخ ةدحاو ةلاحىف لعفلاب نيفصتم

 نوعمجا ناو ةطاحالا ىلع لاد مهلكنا * نوعمحا مهلك ةكتالملا دحسف فه

 ا "زوال ( ىونعمو ىطفل وهو لاق ١) ةدحاو ةلاح ىف دوحسلا ىلع

 ا اموكحم ةركنلا كلت تناكذا الا ”ىطفللا دبك اتلاب ةركتلا دكون نأ
 نوزؤوحف نوقوكلا اماو :نايرصنلا كتع اقلطم ىوضلا دكا

 | رادقملا ةمولعم ةركتلا تناكاذا هنيعو هسفن نود عجاو لكب ديك اتلا
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 ىأ مل وق ) 6 ةزافع مهتيسحتالف اولعشب ملاع اودمحت نأ نوبحنو اونا اع
 وأعلا ىف كناش كلوقك لومشلاو ا ةيسنلا ىف عوبتملا يما هلوقف ( هناشو هلاح

 ىقفلا بابو ىا رقفلايف ىرصاو فصول نا نم مظعا ولملا باف ىا

 هلأ دارا هناكو-.ةردقملاوأ ةزوك ذملا تاذلا نع نيم ةيسنلاف لبق هاظ
 نعوا ءىثلا مع سعالا ناك اذا ةروك .ذملا تاذلا نع ىنعملا بسحم زيي
 ةلاطا ىا 6 ةلاح لمحم ىنعب مل وق ) ناشلا ىنعمي ناك اذا ةردقملا تاذلا
 هسسفشن ديز ءاح ىف هسش نا 6 ةلالدلا قرط نه قب رطب هنم ةموهفملا

 كنال مهلك موقلا ءاحنم ةءوهفم ةبطاحالا نا اكو ديزنم موهفم
 ىا هلوث .يعومت ىف ةقيقح نوكيف ة هنيعم ةعا#< ىلا موقلاب ترشا

 عفدلا كلذ و هلق )و ةيسنلا قاطا اذلو « هيلا ايوسنموا ابوسنم هنوك ىف

 عقد ن م هن تددصق ا عبات ريغ هناف ىونمملا رب ركسال ( طفللا ربركس نو

 كيا نط امب رف هسفن ديز برض تاق اذا كناف طلغلا نط عفدوا ةلفغأا

 هيلع سقو ورمع روك ذملا نا ىلع ءاس هسفن تاقف ورمع برض ترا

 ىخرلاخيبشلا لاق هرخآ ىلا ( عمحاو هلك رك ذب مل وق ) ىلوالا ةدوصلا

 لعفلا ةيسسن رابثعابال عاتجالاو ةينيشالاو ةدحولا اودارا اذا مهنا ملعا

 نالجرو دحاو لجر ىنءاح و قاعملا هذه ىلع ةلادلا ظافلالا | وفيض م

 ةثلث لوقت ةعاملا هدع نيبعت ددصق عمو ةعاسج لاحرو: نانا
 اوفانضا لعفلا ةيسن راتعاب انههودارا اذا اماو كالذ ربغ ىلا ةعبراو

 ةفاضالا نع هعطق بلغالا ناف عي لفل الا اسهيلع :ةلادلا ظاسفاالا
 ىجحن“ ف ف . لغ نامتإ هده رابعا طاقلالا ءدهز
 هنا ىلع اعبانالا ءىجي مل اهضعبو طقف هدحو وهو لاخلا ىلع ابوصنمالا
 . ةفاضم ةعباتالا ءىحنالو هتاو>او هتافرصتمو عما هلثمو الكوهو ديك ون

 دقو ةلق ىلع نيلاح عمحو ءاممح بصن ارو ليلخلا ىأر ىلع ريدقتلاىف |
 موقلا ءاح وحن ةدئاز ءاس نكل هب دك وف ةرهاظ ةفاضا عمحا فاضي

 وهف عيمج اماو هنودبو ءاملا عم انه نك وب هناف هنيع فال مهعمجاب

  ةفاضالانع اعوطقم اما هجوا ةثل' دحا ىلع لمعتسو نيعمحا ىندع

 ( موقلا عيمج يبه ع وك لماعلا هيل دركحأت ريغ افا نط انآ لاح

 ( اماو زر
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 ةغلاملا باوصلانع لودعلا ىف ةنكنا لدار ةقرقألا بس عانتمالا ىنانسال ٠

 اهذكل ىهاظلا بسحم انباث ناكناو فطعلا كلذ نا لاق هناكف عانتمالايف
 لوشنا كلو نيلماع ماقم فرح ماش وهو ىلا ليلدلاماقل هعانتما محل

 لاكشالا عفدني ذئنيحو فطعلا ديرا اذاو فطع اذاو هلوقنم دارملا نا
 ثان هناف ةدارالا كلت ىلع ىتسال زاولامدع نا هيلع هع نكل روك ذملا

 6 روهملا دنع زبي مل هنكل مل وق ) قيلعتلاف ةدئافالف اهمدع ريدقت ىلع
 شفخالا مهنمو نيمدقتملا بهذم نا ىضرلا خيسشلا مالكنم موهفملا
 فاطعلا نيب لصفلا هيفام الا رئاح نيلماع ىلومعم ىلع فطعلا نا

 نيب لصفلل اقافتا عنتعهناف ةرححلاو ارمعو رادلاىف اديززا وحن رورحتاو
 عنملاءارفلاو هيوديس بهذم ناو ررىلاو راملاك وه ىذلا فطاسلا

 هيلع فوطعملاف رورلا مدقت اذا نوزتو مهف ن ورخأتملا اماو اقلط.

 نكيمل ناو بيترتلا كلذ ىلع فوطعملا ىنأي مث عوفرملا وا بوصنملا رخأتو
 لدتسا نم مهنش ورم ةرحطاو رادلا ىت ديز وحن نجي هجولا اذه ىلع

 لوالاىف هب نبا نال هلواو مالكلا رخآ ءاوّتسسا مدعب زاوملا مدع ىلع
 سابقلا فالخ بفطعلا كلذ ناب لدتسا فنصملاو مدقم ىتاثلاىفو ر>ؤم

 لصاح ىهننا نوكذملا طباضلا وهو عامسلا دروم ىلع راصتقالا بحيف

 ةفلاخلا بسن هنالف الوا اما فنصملامالكىام رهظي ليصفتلا اذهنمو همالك |[
 موهفملا نا وهف الان اماو هيويس قفاو هنال سيخ ريغ كلذو ءارفلا ىلا

 نيمدقتملا نال كلذك سيلو هانئتسا امف الا اوزّوجب مل روهمجا نا همالكرم
 طباضلا نع رصاق هانئتساام نا وهف اثلان اماو اهءاع قفتم ةدامىفالا نوزوحم

 داوملا عيمج ىف راح ءارقلا قالخ مم فطعلا كلذ زاوج مدعو ِءْ] وق)

 زاوجلاب زاوملا مدع لديّ هناف ( هرخآ ىلا رادلاىف و<ىف الا روهملا دنع

 ىلع اهلمح لب ىل وق ) ىتثتسيال هناف هيوبيسل افالخ ةقفاوملاب ةفلاخاو

 دحاو لماع ىلومعم ىلع فطعلا بابنم نوكي ىتح ( فايضملا فدح

 مث وهو فطاعلا نال فطعلا هبسقعو واولابو ةزمهلاب ءاح ( ديك تلا لاق )
 الك لف ىلاعت هلوقكو هللاو مث هللاو لاقي اك ىظفالا ديك أتلاىف دازي دق ءافلاو

 نو> رشي نيذلا نيسحنال وه ىلاعت هلوقو :#نوماعت فو سالك من وماعت فوس
 تدنيس 01ج مدس بجسم
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 | ريمضلا ناب هيلع ضرتعاو رخا اباوج ذوذشلاو اباوج ريمضلا ةزاكن

 ناب هنع باحينا نكميو الجر هبر ريمضك عجم هل نكيمل اذا ةركت نوكيامنا

 تاركنلاىلا ةعجارلا رامضلا نانم ىضرلا خيشلا هلا بهذام ىلع ىنبم كلذ

 بصن ول ذا مل وف ) تاركت تناك ةفصو مكحم ةضتخم تاركتلا كلت نكتمل اذا

 افوطعم و رهعو امئاق ىلع افوطعم نون زوالو ( هرخا ىلا ضفخ وا

 م عانتمال د>حاو لماع ىلومعم ىلع فطعلاب اب نم نوح ىت> ديز ىلع

 نوكي نا لمتحي ( 1ا نوكي نا ىلع عفرلا نيعتف هل وق ) مدقملا ربخلاىفام
 ةيلعفلا ةوقىف ذئنيح هلال لاّمحالا اذه ركذي ل امتاو هلعاف ورمعو أدتبم

 ال ةيسسلا اهانعم نوكي ناب مل وق ل ةيمسالا ىلع ةيلعفلا فطع ةلزنمع ريصتف

 6 فطعلا عم ةيبيسلااهانعم نوكي وا مل وق )) هم رك اف هتيقل اذاىفك( فطمعلا

 كاذو ( ةدحاو ةلمك نيتلملا لمحت اهنكل يل وق ) عراضملل ةبصانلا ءافلاك
 اسهم ىتلا ةلمجا نا هلصاحام ىضرلا خيسشلا دافا ةيب.سلاب امهنيب لاصتال
 | قلتم قرح ا ةلخ اهلغ كفطع اذا ًادتملا ربخو ةفضلاو ةلدلاكريمضلا
 زاح كلذ ريغب وا الوا هنع اينخارتم ىلوالا نومضم دعب امنومضم ناك نان

 007 قلرللا كلذ نالا كلتو اهتعل ءافتك | ريمضلانغ امهادخا درت
 ىذلا ىنءملانال ديز سمشلاب رغيلف ءاح ىذلا لوقنف ادحاو ارما عومجلا

 | عمجلل ناكاملف واولا اماو مثىف لالا اذك و ديز سمشلاب و ىغ هديت بقعإ

 ماق ىذلا لوَش ن أاكقاعتلا ىلع ةئم لا هدعاس اذا الا هيف كلذ زحن مل قاطملا

 ىلع ىنملانا ىلع نيحراشلارثك او مل روق ) ديز لاخلا كلتىف دنه تدعقو

 هطانم ىلع مكحلا عقيل فاضملا فذح امتاو فاضملا فدح ( نيلءاع ىلومعم

 ىلومعم ىلع فطعلازاحاذك و لومعملاددءت ال لماعلاددعت زا وا مدع طانم ناف

 ا زاح ظاايسح ناكناو فطملااذهف ىا اذهف هل وف ) دحاو لداع

 ىلع فطع اذاو هلوقىف ىلاتلا نا نم ماقملا اذهىف لبقام عفد ىلا هب راشا 0
 ققحتلاىضتش ىضاملاةغيصو اذا ةظفلناو مدقملل فام زحنإ نيفلتخم نيلماع

 نيلماع ىلغ فطعلا زجبمل لوش. نا باوصلاناو زا وحلا مدعب مكحلاحصي فدكف

 صضاظلا يسحب ققحتلا و ققحت» ىهاظلا بس فطعغلان ا عف دلال صاحو نيفاتخم

 6( ىتانيال )



 ظ 5 ١6 قم

 عقارلاداعي ال( دك 1لاق ) فنطعلا ديرا اذا ىا ( فطعاذاو لاق ) دير |
 ( مالكلا لاطدقهنالوإ وق ) ةداعالا ن,فخاديك اتلانالو ضف اخ اداعباك

 اوظفاحلاو ةأما ىضاقلا ريضح كلوقوحن بجاولا وهامسىنغي دقمالكللالوطو
 فااخ هنا ىلا ةراشا 6 نييرمبلا بهذم نا معاد هل وق ) بصنلاب ةروع
 بوجولاهب ديرب نأز و2 تاق نادكا لاق ثيح ديك أتلا يج وا هنال نيتليبقلا
 فاعلا زل ملاذاهنا نم هعمل وءفملا ثحي ىف هرك ذام كلذ ىنأي تاق ىناسحتتسالا
 ىخرلاخيشلالاق 6 امماوا ناك اف رح مل وق ) اديز و تمج لثم بصنلا نيعت

 نيدك ضرغلا اذهل بلج هناو هلىنعمال هنا كشيوملاذاالاىمسألا لماعلا داعبال

 ديرتتناو ديز مالغو كمالغ وحن نتلا نأف نينا نيالا روصتسال هنأف

 مهلوةليلدب مل وق ) دوصقملا ىلع ةلاد ةئيرق ماق اذاالا زجبمل ادحاو امالغ
 وم ىف و فاضملا فطعروصتبالف ( ددعتملا ىلاالا فاضيال نيب ذا كسب و ىنب
 ىكيرف) فانيسا نك ذا ىنعم ىناثلا ءالل نوكي نا نكما نا ديزبو كن ترسم

 هءالتجا ناكامل نكل ىنعم هلفانيتسالا بيس نوكيو رو راو ةراخلا ىنعم

 ( فرحلاىفا5 مل وف ) نيبمكح همكح نوكينأ ىهاظلا ناك نيب بالتجاك
 هلوش و ( راعشالا,نيلدتسم مل وق ) ةدئازلا فو را نم لقاب سيلهنأ ىنءإ

 هودحوب هنع بجاو هز ةءارقىف 00 5 ماحرالاو 4 نولءاسن 0 ىلاعت

 ىفالا راخالاىف لمعيال ردقملا را فرح نا هيفو ءايلا ريدقت اهدحا
 ماحرالاونيونالابو ريدقتلاو ردقهىلع فوطعم هنا اهيناثوناعفال هللاون
 ىذلا هللااوشاو 0 هلبقام نال لاؤسلا مسقدنا هيفو مسقلل وا ولا ناب اهثلاثو

 نوكي امنا مسقلا ناك امو ءاملا عمالا نوكال لاؤسلا مسقو 1 هب نولءاست

 ىلاعت هلوق ىلا مسقلا فرص حصي مل مالكلاىف دوصقا ا وهام ديك اتل

 نويفوكلاوىفوك ةز>نااهعباروءاقتالا سمالاد وصقملانال ب نولءاست 0

 عبسلات | ارقلا نكت مل اذا حصل اما اذه نا هنقو راخلا ةداعا كرت" اوزاحا

 6 بارعالاك ه] وق ) ىوقيلو ىهاظلا 6 ىوقو هل وق زب ةرئاوتم
 م هنق الخد لماءلل نال لمأت هسفنىف هلةضراعلا لاوحالانم هنوك ىف

 ةفاضالانا ىلع ءانس © نييعتلا مدع دصقل يف وق ) كلذك باىعالاةيلباق

 ىلع لما اولعج مهنا ملعا 6 هرخآ ىلا لوم وا مل وق ) ىنهذلا دهعلل

 د اتلا نال ؟

 ةداعالا نم فخا

 ىف كلذ نكمالو

 ريمّضلا ىلع فطعلا

 .فرعتساك رورجملا

 اذا ةداعالا اًضياو

 اف ر> ضفاخلا ناك

 دك انا نم فخا

 اذاام ىلع لمخ

 امسا ضفاسملا ناك



 رديت هجيني“ “

 0 م 7١1١ خخ

 ديزوهوةعوبتم عمةيسنلابادوصقم ناك ناو كوخا نافو رمتو ديزءاح ناز[ الكوخ ادز ءاحن ب
 دوصقملالب 4 ةذوضصقم ريغ اهنآلا هلوق ) دير هق ىذلا مالكلا قال نكن ور#وديزءاحواربغ

 لادم عومج ا اذه

 ضاقتنالل داو

 مالكلا دارملا

 قيقا 3

 ف رعلا ضقتنال

 | لاثملا' اعنم فطعلا

 ىلءى الو روك ذملا

 ضقتس هنا نطفلا

 اج لدنلا بف رعت

 رون ذلا لاما اذهب
 رايتعا نم هيف ديالاف

 جارخال اًضيا دبق

 مو لاثملا كلذ لم

 اذهل كانه ضرع

 هعفدإ الو ضاقتنالا

 اذهالو حراشلا

 ادههريغالو ىلا

 هللا و لابلا ىف حالامم

 لاحلا ةقيقح معا ىلاعت

 . (ىكيرق)

 حميضونو هيف ىنعم رك ذب عوبملا فصولاب نيت كنال كلذو اهتاعوبتم |
 بوسأملا نأ ديك أتلاب نينو هيمسا رهشا رك ذب عوبتملا نايبلا فطعب
 طلغ عش مل ىا ريغال ةقيقحلاىف هللا بوسنملاوه ىهاظلا بسحم هيلا

 كشالو همومع ىلغ قاب مومعلا ظفل روك ذملا ناوا ةيسنلاىف زاجمالو

 بيجاو مل وُ ) هعرف نايبلاو نيبملاوه» دوصقملاف ءىشب اًميش تنيب اذا كلنا

 | تطلغ كنا اهدحا ماسقا ةثلث طلغلا لدب نا هيف 6 لا دارملا نا
 لثم هبطلاغ كنا مهون كنا اهيناثو ناسالا ق.سل عقا ولا بسحت هنم لديملاب

 ا” لدلا كرف ذك لدنلا تنسف كنا ايئلازو نييش ارد ل دزه

 1 كلتىف هنم لدملا ناىف ةهمسشالو هتك رادت 0 ناسالا قيس ريغ نم

 نكي ملوا فطعلا دحىف طاغلا لدب لخ ديف ةئطوت سيل ماسقالا

 فوطعملا نوكب دارملا ناب اضيا باح دقو هيف الخاد طسوس هلوق

 ةكردملاة.سنلا لصاب نيدوصقم انوكي نا ةيسنلاب نيدوصقمهيلع فوطعملاو
 قبءاوس كلذ ريغو ددرتلاو مكحلا هبىنعا كاردالا ءاحنا نم دحاو جهن ىلع
 كارتسشال نكلو الب فوطعملا لخد ةسسنلا لصا رايتعاف الوا دصقلا

 اهنوكرابةعابو اياس و اباجبا افلتخان او ةبسنلا لصاىفامهتقباس عمامهب نيف وطعملا
 . نملكىف ةيسنلا نال ماو اماو واب فوطعملا هيف لخد كاردالا نم جه ىلع

 ءاَش طارتشا مدعلو ددرتلا وهو دحاو جهن ىلع اهب فوطعملاو هيلع فوطعملا

 هنع ض ىعاف هلادب مث ءادّسا دصق عوبتملا نال لبب فوطعملا هيف لخد دصقلا

 اهدحا نيننعم لمتح ( لا هرك ذاب دولا منال د هل وف )ب عباتلا دصقو لس

 . لث.هلوق نعا هنغ لاثملا رخاو فيرعتلا نع جراخ مكح طسوتسس هلوق نا
 هنالؤا فيي رغتلا ةمه نم هل اكف حيضوت ةدابز بجوب هنال ورمعو ديزماق

 هيلا قاسنياك ففي رعتلا ف لخاد هنا امهيناثو اضيا مكحلا ليثمت دصق

 . ريظن ماك عملاو عتملاف لخد .هل سيل نكل لاثملا ريخأت هديؤيو مهفلا

 هيف نأكف عش رهظالا ( هني طسونم مل وق ) بارعالا فيرعتىف كلذ

 200 عة
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 تيسسسسساااسلسسس

 ادا ا سك اا وع

 هفصووةراضالا مسا نب لصف ١ اذهلو مهمالكىف افوصوم ةراشالا ا

 ماللاب فرعملانه فرعا ةراشالا مسا ناك امئاو هيلا هسجاتحا ةدشل
 لوادمو امم نيعلاو باقلاب ةراشالا مسا لوادم فرعي بطاخلا نال
 ماللا ىدحح لوصوملاو نيعلا نود باقلاب فرعي ماللاب فرعءملا

 هنلا فايبضملا شرعت لش هه رق ةعرالا دس ىلإ فايس
 هش رعتف دريملادنع اماو هيوسسدنع اذه هنم فيرعتلا بستكي هنال ءاوس

 هلثعالا لاق ) رمضملا فدوبالو رمضملاىلا فاضللا فصوب اذلو صقنا
 ىتح فيرعتلا ىف ةلئامملاب هرسف ( فودوملاوا رخالا ماللاىذ ىأ
 ىنكالو 7 هسنم نورغ ىذلا توملا نا لق 2 ىلاست هلوش ضقتنيال

 ىذ ىا هلوش هنيع اذإف ةدئاف ريثكهيف سل نيعتموا للملا تاذنا

 دنعقو رغملا وها ىلإ :ناشإو هيذيع ةةاضالا ليج غ0 ملا ماللا

 ةفصص عقاولا لودوملا نأ وهو ىما هيف ىتبب لاقبال ةاسحنلا روهمج
 لو انال ةلوصوملا_ىاو نموام نود هئاو>او ىذلاوحم ماللا هلواىثام

 هلوق كاردتسا ىتسي مأ روصحملانم معا هيف روصحلا ئوكي انآ داع
 هيلا فاضملانم ىندا فاضملا لمح نم دنع الا هله ىلا فاضملابوا
 :روكذلا ةياآلاب ضقتنب ذئايحو ماللا ىذب هورسف نوحراشلاو
 لودوملا نأب ةراثو ةروص ماللاوذ وهام دارملانأب ةراث هنع بيجأو ”

 براضلا ةوقىف برض ىذلا كلوق ناف ماللاب فرعملا ةوقىف هتلصعم

 طخال صقنالانا ىعدبنا ىتذي ( هنم صقااوا مل وق ) لمأت هيفو

 راشملانا هل وق ) ىعدملات ب ىتح هيلا فاضملانود وهام ةجردولا

 ريك ذن ةنيرشب (لجرلب مل ْوُق) دورملاو ةراشالاليلدب 6 ناسنا هيلا

 اذه بقل ةلامالا ةغالاف وه ( فطعلا لاق ) ةفصلاو ةراسشالا مسا
 (تضنا ىهسو هل.قامىلا هدعلأم فعلا فرد ةلامالهب عباوتلانم مسقلا

 اهتءالك نال دخاو قس ىلع هعوبتم عم نوكي هنال قسنلا بنطعب

 لثم ىلع هقدصيف هرخا ىلا 6 هتيسن دصق ىا ل وُق ) ةبسنلاب دوصقم

 ىا ( مالكلاف ةعقاولا ةبسنلاب مل وق ) افخ ناردجو : فقس تبيلا
 ريسغال كوخا ديز ءاجحم ضقتني المل هعوبتم هيف ىذلا مالكلايف

 ةي..الاب ضاقتنالا نع
 نأ ةراتدةر وك ذملا

 ماللا ىذنم دارمألا

 ةروصماللا وذ وهام

 هةيالا لخدتت

 اهنال هيف ةروكذملا

 ةروص ماللا وذ

 لوصوملا ناب ةراثو

 ةوق ىف هتاص عم

 ناف ماللاب فرعملا

 برض ىذلا كلو

 براضخلا ةوق ىف

 (ىعيرث)
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 نلغالايف لعاف لعفلا ىف واولاو فلالا نال هناملغ نودعش فعض نم لقا

 :امهيلغ لمحو هل ف ) امطق ناتم الع امهناف ةفصلا ىف واولاو فلالا فال

 ىواسملاو صخ الا وهو هيلع نييقطنملا حلطصم وهام ىلع ىواسملاو صخالا

 ةركتوا ناكةفرعم فوصوملا نالف ال”وا اما لطاب كلذو قدصلا بسحب

 صوصخلا ىلع لملاو قطان ناودحوا قطانلا ناويلا وحن معا نوكي دق
 مل وف )ءامحصيال هنالف اناث اماو هيف ةدئافال امم ف.صوتلا دعز ةاواسملاو

 مادختتسا ربتعي ناالا كلذ ىلع هرخاىلا (ماللاوذ فصوب مل همث نءو

 نييوحنلا حالطصا بسحب ىواملاو صخالا ىلا ةراشا همث نوكيناب
 مسا ناب بنجا * هش رعت هيلع لدب 5 ريمضلا نم مادخ:سالا ىف دال لبق نا

 هلجانم كلوق ةوقىف همث نمو هلوق ناف ةثوق ىفوا ريمضلا مكحىف ةراشالا

 ةيترلاىف اظحتنم ىلصالا دوصقملا نوكي نأ زوالو (دوصقلا هنال هل وف )
 نوكىخرلا خيشلالاق (11تارمضملا اهفرعانا مل وق) ادوصقم سلام

 هرمسفن ظفا ىلا هجايتحا نالف' ئاغلا اماو ىهاظ فرعا بطاخلاو ملكتملا

 لولدم نال ةراشالا مسأ نه فىعا معلا ناكام او ديلا عضو ةلزنع هلعح

 مسا فالحب لامعتسالاو عضولا دنع ةصوصخم ةئيعم تاذ علا

 | ةيسسحلا ةراشالاب هنيبعت امئاو نيعم ريغ عضولا دنع هلوادم ناف ةراشالا
  ءاسارتك 1 ناك كلذلف ةيسح ةراشا هيلا زاثملاف سللا عش ام اريثكو |

 6( ةراشالا )

 (ىعيرف)

 هناملغن ودعاق فءض نكل (هناماغ نودعش ةلزنمب هنال د وق الحمت العاف

 7 ميكا زيزعلاوهالاهلا الوب ىلاعت هلو ةلدفصو قاسكلا زاحا» (بئاغلا ريمض | زاحا ىا للا زاحا #

 (ةيفصولا ىنعم رمضملا ف سيل هنال و وق ) لدبلا ىلع هلثم نولمحت روهلاو || فصو قاسكلا
 ريمضلاناهيفو ةيبغلاو باطخلاو ملكتلا ىنعم ىلع لد ناو لاعتسالا بسحب || بئافلا ريمضلا

 نكميو هعج رك ةيفصولا ىنعم ىلع لاد لوعفملا وا لعافلا مسا ىلا عجارلا || ىلاعت هلوقب اكسمتم
 ىلوالاو فيصوتلا هيدصش ال ريمضلا للاق ىف ناكاذا ىنعملا كللذ ناب عفدب نا زيزعلاوه الا هلاال

 ريمصلاو ايواسم وا فىعا نوكي نا بحي فوصوملا نا ليلعتلا ىف لاش نا زيزعلالاقو ميكحلا

 اذهىلا ةراشا واسموا صخ | فو. وملاو هلوقفه. فصولا حصل الف ىف راعملا ف ىعا لو وه ريمضلةفص

 خيشلاةخسن ىفاكلولدملا عقومليلدلا عقوف هب تك اوا هب هنرق اذهلو ليلعتلا || لع هل-_ث روهجلا
 لمح نم مهئمو (اصاصتخا دشا ةفرعملا فوصوملا ىا هأ وفر ىخذرلا وه لنا نم لدنلا
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 ةقروسرلا بطابخلا فررعل نا 2و انهت دباف حصل ئد اه.ركذ

 بطاخملل امواعم اهنومضم نوكيال ةيئاشنالاو هلامواعم نوكياع مهيملا |

 ةيبلطلا ىف كلذ 6 ديعب ليوأتسالا يل وق ) ةلضلا مكح اذكو اهركذ لبق
 م« طق تئذلا تبأر له قذف اًواح هلوقك : فوذحت لوف ةكشا
 ىناثلا لوعفملاو لاخلاف نوكي مك لوقلا اذه هدنع لوقم قذع ىا

 فوصوملا سفنل الا نكي ىا 6, ةيدنجا نوكي طبارلا ريمضلا اهيف
 ريمصلا ربغب طنرلا لوصح زاول ةشقان» ةمزالملا فو * ةقاعتملل الو

 لوعفم رورمغاو راخلا ( قوسول الاخ ف صوءو لاق ) ادنملا رش لآل

 هلام نوكي نا نم معا قلعتملا ( هقلعتم لاحيو لاق ) ةلعاف مسي ملام
 ةيسسفلا كلت هلام ىلا طبر هلاموا مالغلاو بالاكه لا ةيسنو ةفاضا

 اما ( ةيراتغا ةفصن .ىعل هلوق ) ديز هابا براض لجر ماق كلوقك

 ةدافلا لوض>ىف هسقن رابتعاب ةلاح ةلزنع اهنال اهب فصولا حصي

 ىنمملاىف هابا هنوكل ءايشالا كلتىف هعبت اما ( روما ةرشعف هل وق )
 ضعب زاحا ( لا ريكنتلاو فيررعتلاو لاق )ل هب همايقل هلالقتسا مدع عم

 هلوش ادامثتسا مذوا حدم هيف اهف ةفرعملاب ةركنلا فصو نييفوكلا
 تمعن والده هناىلع روهُجاو * الام عج ىذلاةزا ةزمه لكل ليو ىلاعت

 ةفرءملاب ةقوصوملا ةركنلا فضو شفخالا زاحاو ابصن وا اعفر عوطقم

 ناك اذا عاب درفملا فصوب, دقو ( عما و ةينثتلاو دارفالاو لاق )
 ةيك نم اهلاف جاشمالاب ةفطتلا فصوك ءاز>ا نم اعومت درفملا كلذ

 مساك ( كلذ ريغ ىلا ليعفوا يل وق ) جشم اهنم دحاو لك ءايسشانم
 ةثلث ( لوالا ةسلاىف هع ناثلاو لاق ) نمي لمعتسملا لولا
 قلعتملا لاحت فاصولا نا لبق نا بارعالا ىف هلو المح رك ذ اهنم

 بصنلاب ههجو نسج لجر ماق وحن فوصوملا ريمض هيف ربتعي دق
 ناب هنع باي نا نكمي اناق ةرشعلاف فودوملا قباطي حو”رخلاوا
 ىلع. همصن نآل' كلذو الدعم هسه لاحت ءىشلا فص و ليش نه ددامح

 ريمضلا,نوكينا مزايف سماك بضنال عباث. ناو الحم لوعفملاب هيبثتلا |!
 دروجب

 ىو ةمزالملاىفو ؟
 نكي مل اذاو هلوق

 ىلا :ريممضلا اهيف

 نال مئات هرخأ
 طبارلا ضءنلوصح

 ريمسطلا نيفب

 ( ىعيرق)



 < ٠١ ربع

 اذه.و لاق ) لطاب كاوسنم ناك ىا لجرلا قحو لزه كاوسام ناك ىا

 هريغ نود ةراشالا مسأ ىلا نظنلاب دماخلا سنحلا مسا هن ىنعل ( لجرلا

 لجرلا لامعتسازال كلذو ىخذرلا خيشلا لاق لجرلا دب زب ترص وحن

 فصوي نا نجي مل مل ليق نا لاق مثايعضو سيل ةيلوجرلا ىف لماكلا ىنعمي
  ففصوي 5 تامهيملا رئاس هل تعضوام ىلع اهانعم ايقاب  سائجالا :ءامساب

 لاقاك دسا عبسو لجر صخش تررم لاقيف ةراشالا ءامما اهب
 ناكام ىلع ةئاز ةماف نع هلثمف فودوملا درحتل تاق لجرلا اذهب : :
 لح تروم ,كلوتذا تافص عم مل ولو ساسنجالا. ءامسانم لصحم | هدف نأ
 000 ل ليوط لح نالخب ةعببلا دق داو ةيصنيدلا ىو | ىللاو ةفرعلا ال
 عم ناك اذا بلغالاف فوصوملا فذحب اذهلو لجرلا ريغفف نوكب ةفرعملا فصوبال
 اا كلوت اما ءابسلار ضرآلاو ءارشخلاو ءاريدلك هلغاةلاد ةنيرق || الآ ةيزسملا هلأ
 ( اذه ديزبو لاق ) ارضاح فصولا لعج ةدئاف فودومللف لجرلا || هبريش؛المالب فرعم
 رمضملا ىلا فاضملاو يلعلل افصو عش ةراشالا مما ىضرلا خيشلا .لاق || لبهنيعب د
 امآاو واسموا نا فوصوملا نآل ةراشالا مسا ىلاو ملسعلا ىلاو مهيمد رق ىلهب دصشت

 ىتلا رخالا عضاوملافو هل وق ) ةفص عشالف عضاوملا هذه ريغىف | ىلظفل هغيرعت نال

 فرعمالا ؟ (ةفرءملاال مل َوُق) ىنءملا اذه هتلالدب دصشبال ىا ( لدتال || مكح ىفنوكيذئنيغل
 ىف ىه ىتلا مل وف ) ىلظفل ءفيرعت نال هنيعب دحاو ىلا اهب ريشيال مإلب ||, فصويفةركلا
 اهنال ةركتسبل اهنكل اهنومضم ةيمولءمىلا ةراشالا مدعل ( ةركتلا كح. || لوقف اك ةيربسحلا
 ىلا ةراشا ةركللا مكحىف هلوقىفو مسالاو تاذلا ماسقانه ةفرعملاو || ميئللا ىلع ىعاشلا
  نوكت دق ةلمجانا عم اريكشتو اي رعت توعنملا قفاوي تعنلانا مهلوق هبجوت || (ىميرق) ىنبسي
 ههيجون وأ درفملا تعنلاب مكلا صيصخم نكميو ةركذالو ةفرعم سيلو اتعن ا ههجو لعل م

 بهذ لجرماق نانم ىضرلا خيشلا ةلاقك ةركتلا ليوأتىف ةلمخلا ناب | درفملاةلاصاهجوىا

 هَل وق ) ديز هوبا نئاك ليوأتىف ديز هوباو هوبا بهاذ ليوأتىف هوبا | درفملاةلاداهجونا
 درفملا تعنلانيب ىضرلا خيشلا ىوس دق 11 ىنعم ىلع ةلالدلا نال |! ١مل ىتلا ةلخلا نا
 لحم اهل ىتلا ةلمجا نا ههجو لعل م لصا درفملا نا روهشملاو ةلمجاو |[ ىارعالا نم لح
 | عقال ةيئاشنالا نال هَل وق ) درفملا ليوأتىف نوكت اما بارعالانم | ليوأتىف نوكيامتا
 | لق بطاخملل امولمم اهنومضم نوكي نا بحب ةفصلا نال ( ةفص | ( ىعررق) درفللا

 (اهرك ذ)



 ها ا

 تاقنا اتعن سيلو فشاك عومجلاو افشاك سيلو ثنا :قيمعلاو شي تلال
 روهمج دنع مدجال واسم هنال افشاكه نوكل اص ةثلثلا رومالا كلتنم لك
 نال عومجلا فدك الا دصم مل ملكتملا نايف دحال ةهبشال انلق ةرعاشالا
 ناوبلا ناسنالا لثمىف ىرال باوملا اذه نا ىلع” فرءم.عومجلا

 هءارعا نا الا دحاو تعن عومجملا نا لام نا باوجلا ف رهظالاف قطانلا

 ناردجو فقس تيبلاو ارحب ا وح يناتكلا تأ رقىفاك هنا زج اىلع ىرجا

 ىف فنصملا مالك ل صاح 6 هرخا ىلا ةفصلا داوم بلاغ ناكاملو هل وق )
 قاقتشالا فصولاىف اوط رش ةاحئنلا ر وهج نا معا ىخرلاخيشلا لاق ه> رش

 فعضتس ملو افصو دسأ لجر ترسم وحن هيوددس فءضتسا كالذإف

 رثكاا نا ىنخال ( هلوش, هدر مل وق ) رظن قرفلاىفو الاح ادسا ديزب

 لاق ) قئشملا ةوقىف هلا رابتعاب اتعن هنوك نال !"در حلصيال هرك ذام

 واولاب هريغو لوُش نا ىهاظلا 6 هريغوا اقتشم ن وكي نا ناب لدفإلو

 ةلزئع وا لعج هلعلف -نيبصالا دحال واو ددعتمىلا الا فاضيال نيب نال

 دمالاو قتشملانم لك لالقتسا ىلا ريشيل واولا نود اهب ىتا امئاو واولا
 عشن وأ نال كلذو قتئشملا ىلا دماخلا دز ىلا ةجاح رسغنم انعل هنوك ىف

 انه عضولاو قتشم ريغ هلوش قلعتم «( هعضو ناك اذا لاق ) نيل املا نيب

 ترون دربالف زاحلاف ىذلا ىعونلا مضولل لماشلا ىعونلا عضولا ع

 لجر' ترم وحنو زاحجي دودعملاوف ددعلا مسا نا ىلع ءانس عبرا ةوسل

 لامكلا ةياغ غلابلا لماكلل تريعتسا ةيم اهفتسا هذه ىا نا ىلع ءانب لج رىا
 لاق ) هنع لاؤسلا ىلا جاتحي ثيحب لاخلا لوهجم هنا عماجي مذوا حدم ىف

 ضرغلاو لجالل ماللاو ةلالدلا ه ىتلا ةلاخاىنعملاب دارملا ( ىنءملا ضرغل

 ىلا ( ىميمتلا ناف هَل وف ) عضوال ةلص تسيل ماللا نا ىلع صنيل ةمحقم
 تورم وحن:لاق ) اريدقت وا اظفا فوضوم هل نوكي نا: نحيانأو راآ

 اهانعم وهام ىلا ةفاضمو ةركذلل افصو نوكت هذه ىا ( لجر ىا لجرب

 نوكتوةركت وا ناك ةفرعم سنحال ةعبان نوكتأ قحو دجو لكدهنم بردو
 ىا لجرلا لك لجرلا تنا لاش ىنعموأ اظفل اهءوبتم لثم ىلا ةفاضم

 لجرلا دجو لاجحرلا عيجىف قرفتام ريخلا لالخ نم هيف عمتجم هلا
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 با وحلاذهنا ىلع؟

 لوش لاؤس نع
 هلوقو ىا تلق نا

 ناسنالا لثم ىرجال

 سل ناويخلاواىا

 ناينألا اوراس
 لب افشاكن وكيالف

 عوةئت وه فشاكلا
 قطاللا ناوحلا

 دش قطانلا لا

 نييواسم امهنوكل

 ىف رهطظالاف هلوقو

 باوجىفىاباوجلا
 لاش نا ثسحلا

 صاح نا عومجملا
 عنم باوجلا اذه

 ( ىعيرف )



-1 0 4 
 'وه تعنلا نال هيلا باستنالا ىف ةيعملا دارب نا الا مهللا اقلطم هيلاال

 . عباوتلا ةظفل اذكو 6 لا لك ةظفل نا مث دل وق ) تاذلا بسحب توعنملا

 ناتمحتقم لك ةظفل و عما ةغيص نا لاق نا نكميو سنحلل فيرعتلا نال
 الامعتسا رثك اهنال عباوتلا رئاس ىلعهمدق (تعنلالاق) عنملا وعما نايبلات دي :

 هع وتم قةسنات ةلاح ىلع ىا ( ىنعم ىلع لدب لاقاإ ءجساك ةعباتهرفواو

 ندح لجز ءاحوجن هف لخدف هقاعتم رايتءابوا هسفن رابتعاب ناك ءاوس
 ىنءملا لوص> ىلع ةلالدلا نا هلداح « ةقلطم ةلالد ىا مل وق ) هءالغ

 ةفص هولعج نوحراشلاو هنع ةكفنم ريغ ةئيه عوال ةمزال هعو.تمىف
 ةيسنلا نامزب كم ريغ عباتلا نوك هورمسق و هعوشم ىف ىنعملا لوصخل

 0 اعلا ةءسسأ نامزب ةدسقم اهنال لايدلا جارخال هنأ لاق نم مهن

 || عناتلا لمحو جرخم ديقمملاةجاحالف عباتلا ف ةلخادريغ اهناهيفو اهبحاص ىلا
 تاكا ]وعر لاق نم مهنه و ميس سلا عبطلا هن ىخرأب الارم ىوغللا ى :ءملا ىلع

 مهوتلا انه (كنم نءاكو ديقلا اذه لبق اف ةل>اد لاخلا نا مهو عفدل هنأ

 ءاح لدم 8 أتلا جار جالا هنأ لاق ند مهنمو ىوغللا هايف ىلع غل اثلا لح

 نامزب ديقم هنكل لومتلا وهو 5 0 ىنعم ىلع لدي هن أف يك مرق

 نابملا فطعو هماع ديز ىنحما لثم لدنلا سمعا قس هنأ ىنحالو ةيسنلا

 رايتعا اماو هملعو ديز :ىنحما لادم فاظعلاو كّشدص درز ءاح نجف

 نع ةلالدلل اًروكاذم نوكي نأ وهو اهجارخال فيرعتلاىف ةيثيحلا دنق

 هجارخال قالطالا ديقف ديك أتلا جرم رومالا كلت جر امكف كلذ
 نوكي دقو لاق )) وحنلا ةفيظو نم سدل « هتدئافو.لاق ) ىرورض ريغ

 دقو مايالانم مويىف كلذ ناك و ميمعتلل نوكي دقو 6 لا ءانثلا در

 مسللا وحن ةيهاملا فكل نوكي دقو ريقفلا ديز انا وحن محرتلل نوكي

 ةدكوملا هفصلاو ةقيثاكلا هفصلا نيب قرفلاو قيمعلا ضيرعلا ليوطلا

 حاسخيأالا ناب نيب قار ةررقم ةناثلاو ةرسف».ة2وم ىلوالا نان

 موهفم ضع دكت ةدححؤملا امهني قرفلا لسقو ريرقتلاو

 : 2| ليوطلانم داك نا وهو ثحب انههو ةدك وَما اهلاقاحلا اهرك ذب مو ةيهاملا

 4 ص) رعلاو 0
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 وحنو 6 فرعي امنا ىعاشلا لوقك دْل وق ) هماقم امهءابق زحم م معو
 ىلسصاو نرخ اثاا ضع مالكفف عقو امو هبوذو دمحم ىلع لص مهللا

 هل وق ) روثألا ءامدلانم سايتقا كلذف ١ هيوذو هلآو دمع هيبن ىلع

 لاح ىلا رظنلا ماقملل بسانملا نا ىنعي هرخآ ىلا ( نمضملا صخ ةهلاكو
 هسنج ىلا لودعلا اماو هعون ىلا هنع لدع نكل صاخلا رمضملا ىلا هتفاضا

 اموطةمهناف ريصتم ضعب ءاحدقو هتافرصتم اذك و( وذ ىا نإ وق ) ديعف

 ىمسالالعافلاو مل وق ) انيوذلا هب ديرا ىنكلو وحن ذوذشلا لييس ىلع

 هل وف ) ىندولا لعافلا نود ةيفصولا ةلعافاا اذكو ( لعاوف ىلع عمج

 لهاكلا ةيشاخلاىف هرس سدق لاق لصالا بسحن , مسا وهو 6( لهاكلاك

 هل وق ) ضراعلا بسحب مسا وهف عبات اماو ىهتنا نيفتكلا نيام

 هنم ةيناثلا ةيثرلاىف ناك هعوششم وه ىذلا ( هشاس عم ظحول ىتم

 ةثلاثلا ةفصلاك هريغ ىلا سامقلاب الثم ةعبازلاوا ةثلاثلا ةمترلاف ناك ناو
 ىئاثااب دارملا نا لاقنم مهنءو ديبقتالال لاخلا نايبا ناث هلوقف ةعبارلاو

 لصالا فالخ وهو زاحم مومع باكترا هيفو اقلطم .رخأتملا وه
 فوطعملا ىلع مدقملا فوطءملا ىلع في رعتلا قدصنال نيلوقلا ىلعو

 رخآتلاو قيتسلا دارب نا الا مالسسلا هللا ةحرو كنلغ لثم ةيلغ
 بارعا ساج نم هبارعا نوح ثدحن هلوق ) ةنيولا تاس

 تأرَش ضقنلا در الأف دصقلا تسحب اصذعش نارباغتم امهنا 5 ( هشاس طا

 نيعضومىف رهظو دصقلا بسم دحاو امهبارعا نال رج انزع نانكلا

 ىناثلا لوعفملا دري الف ةيصخشو] وق )بارعالل ىضتقملا ى1( ةهج نملاق ١

 نم شان مل وق ) اصخشالاءون ةدحتتم اههبضن ةهجذا الثم تماع باب نه

 هنوكوهو كلذ وف لخدم اهريغاناك ناو هرخاىلا ( ةيضخش ةدحاو ةهج

 هيف شقانن نأ دتمأل هرخا ىلا# بولا ١ للا نال مل وق ) لعافا انع
 مالغ ةيلعاف وه ديز مالغ ىنءاحىف ديز باىعال ىضتقملا نوكي نا مزلب هناب

 ديرز عم هيلا بوستم ماكتملا دصقىف مالغ ىلا ب وصنملا ءرجلا نآل ديز
 يسم بج تنو#

 ةنضدسسلل لا ا

 1 رو تجب ايرت ةبمح

 .سادقتا كلذف ؟]
 روث أملا ءاعدلا نم
 راشقالاناىلاةراشا

  ثيدخلا ةهج نم
  نآرقلا ةهج نمال

 ] مالكلا مضي نأوهو ظ
 امظنوأ ناك ارعش

 نأ رقلا نم اممسش

 0 وةك ثيدحلا وا

 اظع وق نوعمش نبا

 ىلع اوربصا موفاي
 اورباصو تامرحلا
 تاضرئفملا ىلع

 تانقارملاب اوطبارو

 ى نأ اونشقاو
 مل عقارأ تا ولا

 (ىكعيرق) تاحردلا



 ريمشت ]| كوف ىنعا#

 ميهالب ةفاضالا ةلاخ

 مومضم مثءاقن ادب 51

 اعبن عفرلا ةلاح ىف
 ةسارعالا ةمضلل

 حوتفمو كوف وحن

 امرت بصنلا ةلاح ىف

 ةسارعالا فاالل

 ةر وك و كاف وحن

 ءايلل اعرن را ةلاح ىف

 كيفوحن ةيبارعالا
 (ىعيرف)
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 هب لد: س ىت> ءانها هيف عمسإ 2 نهاماو لامحا ىلع ل ؟ لاعفا نيعلا

 نكعي هنال هسانع كك ري ىلع لدر.ال هده وهو هكنؤمو هذيع كب رن ىلع

 ثينأتلا ءاث ليقام نال .نيعلا حتق ماللا فذح امل نكل انكاس نوكينا
 ءالو ثارمتك نوكينا نكيهنال تاونهىف ليلدال 0 و اهحتت نم دال

 للدال هنال ةنك اس اهثنعو هاوفا ليلدبواو اهئيعو ءاه ةيسيايشا

 اهنيع 1 > ىلعانهه عن لاةغبص لدتالو نوكسلا لصالاو ةك را ىلع

 اماوضاو>او ض 0 لاعفا ىلع عمجم اهلّتعمو نيعلا نك اس المفنال
 واولانع ميملا تضوغ امسن تفدح امل همالنال نيءلانع ميملا تضوع

 بارعالا نايرج دنع فرح ىلع نكمتملا مسالا ءاَشإ ىلا ىدؤي الثل

 نم ىفىناثفن اه لاق هنم لدملاو لديلا نيب ىعاشلا عج دقو هنيوندو هيلع

 نيعلا ىلع تمدق ماللا ىهو ءاهلانم لدب ميلا ناب مهضعب فاكتو اهو

 ةلاحىملا اورظن مهن ”كوةبارعالا تاكردتللةعباتلا ( ثاثااتاكرحلاب هل وف)

 نت دلايف عاربل 0 لاق كيفو كافو كوف ىنعا ميهالب ةفاضالا

 ءبخو ديواضصعو ولدك لوشينا قاف الاو تاغللا ةحاصف تاحرد

 عا (وذولاق) ءاش 20 دينا ضر للا لدا ةييان هلل هيلو
 تاونك تاوذ اهاصضاو تاذ هثنؤم نالف لوالااما ءاي همالوواو هئثمع نا

 نالف ىناشلا اماو لامعت_سالا ةرثكل اهننغ فذح اناوذ اهانثهنا ليلدب

 نا زوو ىلوا تلغالا لع. ليبلاو ةوقلا ناب نم بلغا ىطلا با
 نافك نا واذا: سوف, ةازونأ نوهدشملاو ءارقلا دنع ثن ٌؤملاِف باقل

 .اوفصينا اودارا اذا مهنا ىضرلا خيشلا لاق هرخا ىلا (ةلدو عضو هنال

 وذب اًواَخ بهذ لجر ىنءاح اولوّش نا مهل تأتي الثم بهذلاب اصخش

 ةفص عشا الامم مالعالاو تاردضملا سنج ناكاملو بهذوذا ولا ةفهيلا هوفاضاف

 فصولا راسل لصوتلا كعل ناك ناو امه فصولا ىلاودب لصوس 5

 برضلا ومن نم سانجالا ءامسا اماو هيلا فانضملا نود فاضملاوه

 ةفسص عّشام .سنج نم اهناالا اهب فصو ام نكت | ناو اهناف لتقلاو

 ( براضلاك )
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 سءالاكرتبالو امهيلوا ن وكس و ءايلاو واولا عاتجاوهو عمجادنع باقلا [
 6 ا ةمضلاءاش بجوب مْ وق ر عضاوملا ضغب ف ض رعب سا.:لال مزاللاد رطملا

 ىذرلا خيشلا لاق اواو باعت ةمض اهلبق تناكاذا ةنكاسلا ءابلا نال
 اذا اما سنللا ىلا دوي ملاذا بجاو ءايواولا بلقدعب ةرسك ةمضلا بلق

 ىلوح 00 اهئاشاىف ريم تناف نزوب نزو ع ا

 ا روصلا َّق ملكتملا ءاب ىا ءايلا تدعّقو لاق زر لعش لعق هيشاذأ ىوأا عمج ىف

 اماىئامو ىاسخم عفان ةءا رثىف فاالا عم انك اس ءاملا ءاخدق ( ثاثلا

 موسوهف هتاوخانم ادمرثكافلالا نالوا فقولا ىرم لصؤلا ءارجال
 نييوحالادنع وهف اذه عمو هيلع داّمعالا ةض ةهج نم ةكرملا ماق»
 بالاىلع خالامدق هلعل (ىباوىخافلاق) ىضرلا خيشلا هرث ذاذك بفيعض

 | حالا ميدقتاماو ه#هيباو هماو هيخانم ءرملا رغب مورو ىلاعت هلوق قفاوي
 (11 باو حا لالاف هل وقل ىقرتلا بولسا ةياعرلف ةيآلاف مالا ىلع
 | فطعنوكي اذه ىلعو ىباوىخا ماكتملا ءاي ىلا اهضعب ةفاضا ىف لاقتف وا

 ىلع ةيلعف فطع هباع ىح لوخو هلو5 فطعو دربملا زاحاو هلوق

 ةيمسسأ ىلع ةيلعف فاطع 39 حرشلا هاج ولا صا ىلعامأو ةياعؤ

 ةغيص) ( كلام ىباو هلوق) ناوباو ناوخا ليلادب (واولا ضو هلوق)

 * ىرادقو زاحلا اذ كللحار دق د هلوا ةيشاخلا ىف هرمس سدق لاق ةءطاخلا

 نظاىرا ىنعمو ىنع قوس مسازاغلاوذ * لاق وءاضق ىرادق هلوقىلعبتكو

 تايثا حصيالف (لمتحم هنا عم مل وقإ) لوهلا ةغصب ىرا هلوقو ىهتنا
 عم نيخاك (نيبا هلصاف با عمح ىبا ىا مل وق ) لاّمحالا د ردع بهذ.
 محلاة بسن نع از رحت لوقلابح رصامت لبق هرخآىلا (ةأرساىالوش و لاق خا

 بطال ا ىلا امهتيسن نع زردتلل ىلوا ناكل لاّشرو لاقولو هسفن ىلا نهلاو
 مهالا ىتالاىلاالا فاضيال هنال حيد ريغ بطاخلا ىلا محا ةفاضانا عم
 عف دناق ةساغلل لوقت ةغسص لءح حراشلاو فاسقم فددحم نا آلا

 مالنا -ءا ( مو نهو محو ناو خا لبق لاقإ) فلكتالب ضارتعالا

 لوالا ةثلثلاو ناونهو ناومحو ناوناو ناو>ا لبلد واو لواآلا ةعبرالا

 حبت لعق عمج ناسقنال ءاحاو ءاخا وءاب اك لاعفا ىلع اع نيعلا حوتفم 4

 اممسا زاسجلا وذ

 (يكرف)



 ءىجحلا ةيسن نآل *

 مدت ريغ لادلا ىلا

 كلوقىف لادلا نآل

 ديز ظفا دب ز ىنءاح

 لولدم ىلع لاد هنا

 قطانلانا اويل ىنعا

 رابتعاب صخعشتلا عم

 وه قاحلاف قدصام

 ال قااذلا لولدملا

 هلع لادلا ظفالا

 ( ىميرف )

 هيدا وحالتي دوو وتحلم“
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 2< نع ء'زاظنلا عسأق م هموهقم سف ءوشلاب ديرا اذا اذه موهفم

 دا نذل نه د رف وهف نهذلا ىف ققحتتم هنأ كد نه دخا اذا اماو 2

 ىل وق )هنم معا نيعلا نوكي ذئنيحو هيلا ةبسنلاب ناسنالا موهفلك *ىثلا
 لوادملا ىلع نيظفالا دحا لح بابنم ( ما لولدملا ىلع اهدا لمح

 دوصقملا ىلا تفضضا اذا امهت افرصتمو تاذو وذ وحن لادلا ىلع رخالاو

 !برعشام حويصلا نال 22 أذ هئم سلو مسالا ادو حاب .ةدم ىا

 ' حم ريغ لادلا ىلا ءىجلا ةبسن نال * لولدملا اذه لادال م ظفالا اذه

 .ىذلا تاذلا نيبعت ديب بقللا نالو 6 ةفاضالاب معدصق نال هل وق )
 ادهلو مسالا ءانق قع ال 1 اذاف مذوا م ةدايز 06 مالا هديشلا

 عاممألا ليس ىلع هور ل و هنع نور وب لل , مسالا ىلع ب فقالا نومدشال

 هل وف ١ ان وضم وأ أءوف سمع عطقلا .ليدس غزا ناس فهاغع نوكي ناب

 وهو هلوف ) بأس باغ نه ىا "ذب "عن ٠ناف هل مكحال بولغملاو ( ابلاغ

 ىف مشراثن نآل كلذو ( هل فرح هرخآىف سلام ةاحنلا_ فرعف
 0 حسحصلاب قاحلالا ىنعم ( هب قداملاوا لاق ) ماك ١| رخا وا لاود>ا

 6 ةقيقح نك اسلاب ءادتبالا مزاي الئ هل وق ) حيحصلاكتاكر لاب هبارعا

 0 2 ملاذا ايف ( امكحوا مل وق )ءالكلا ردصيىف تناكاذا اف

 ىنعي 6 افلا هرخا"ناك نأَف لاق اهب ءادتبالا م ك- ىف اهلالقتسال اهناف

 1 2 ءايدلك اشم ل وق ) لا ناك ناف هب تسلب و احح مسالا نكي م
 هب قحلملاو حيحصلا ف بسانتلل ءايلا لبق مزلي ريكلا نا آذآ را مهنا لعا

 ” للا لق فلالا ازاج ةكرطا سنج نم دملا فرح نااوأدو
 © ةينثتلا فلاباقتالو مْ وق الاوابق رسكلاكن وكيل ءايلا ىلا اهوريصف اهلبق
 .نابهنع بيجاو سابتلالل ءاي عّمجا واو باَهالنا اذه ىلعب جاولا ناك لبق
 "ىناسح:سا يمال باقلا لي ذهز "وج امنا وا عتفحخن ءامأا لق بلقلا مدع فلالا لصا

 بجوي سمال هناف ىماسمىف واولا بلق فالخم عملا دنع باقلا بجوبال

 ( تاقلا )

 د هع ا يزل نول د وم وو داع تاع دو نط جت حجت طبت اطو
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 هيلع سقو ن ءكتسملا ريمضلا بيس ىعاظلاق هريغل هتلعج ردا نش ك0 ةقيلا ةقيقح

 فيقختال فدضاو د رد مق درج ةفيطق 4 ةقم طق در> لصا ناو هناوخا

 لوأتلاب نويرصبلا باحاو هلاثما هيلع سقو صصصختلاو نيونتلا فد

 دحيم لوأتم ”ملركو 8 عماجلا دحسمو 000 فصلا هيلا 5 3

 هلصاحو ) ملا 8 لو 001 فيس ةفاضاك ةالصلل مل

 اذكو صاخلا ىلا ماعلا هفاضا لسق نم .مماحلا ىلا دسملا ةفاضا نا

 ةالصو ءاثس روط ةفاضاك ؟ ةفاضالا كالت نوكتف ةلثمالا رئاس سائق

 (« ىلوالاةعاسلا ةالصن كرا هلوف قل نيعلا بااحوةرب زكلا ةلْشو رثولا

 اما ( ءاقمحا ةب ةمحلا ةلَهو مل وق ) سمشلا لاوز دعب ةعاس لوا هو

 لاق ) مادقالا ءىطاومو لويسسلا ىراجىف تنذت اهنال قا ىلا اهوبسأ
 ينيك زاهشير دار درج ةيشاخا ىو رس سدقلاق ( ةفيطق درج لثهو

 هيلا فاضملل لئامت مسا لاق ) * خارص ديجي راج ةفيطق ىهتنا دوس رفو

 ثياك همدعو دل لومشىف ةهلاشملا دارا (« صوصخلاو مومعلا ىف

 قلطي ملم لكو سكعلابو ثيللا هيلع قاطي دسالا هياع قاطيام ناف دساو

 6 نيفدارتم اناكءاوس مل وق ) سكعلابو ثيالا هيلع قلطي مل دسالا هيلع
 لامعتسالاب اكسمتم فيفختال رخ . آلا ىلا نيفدارتملا دحا ةفاضا ءارفلا زاحا

 ( ءىثلا نيعو مهاردلا لك لث» فال لاق ) ىذرلا خيشلا هعبنو

 مالسلا ةلك ىا ا.كيلع مالاسلا مماو هصخشو هتاذ ىا ديز ىح اذكو
 لمح م :1 فاضملا ىا هاف لاق ) معقم امسأ أ روه-ثملاو هظفلو

 صاصتخالا ثودح نعءون صتخم هلوق نالهيلا فاضملاىلا اعجار ريمضلا

 ةفاضالا ةدئافا قوستف مالكلا نالو هللا فاضملا نود فاخملاف وهو

 نضيدوتلا ىنعع سل صاصتخالا نأ ىنءعا ( ملا تدافا ءاوس هلوق )

 4 0 أهمفق سدحلال ناك اذااماو هلوق و نالاثملا حصيق فني رعتلل لباقملا

 نيعلا نايف ةهم الد ةعامج دنع جراخا ىف دودحوملا قدمي ؟ ىلا نأ ل

 ىهذلا دوج وملل لماشلا قاطملا دو> وملل و ادم ىنعع و هنم معا تاذلا ىنءع

 ل هلومشل هنم ما نيعلا نكي ل اذه ىلعو ةعاج دنع ىجراخلاو

 ءانس روط ةفاضاك+

 هدهىف ةفاضالا ناف

 لق نم روصلا

 ىلا ماعلا ةفاضضا

 فاضملا نوكأ صاخلا

 هبلا فاضااواماعاهيف

 ( يكيرق ) اداخ



 ةراشا هتلومحل ىا#

 ردصم المح نا ىلا

 هلوقو لوعنملا تع
 ةراشا مهتيلماخل وا

 ىنعع ردصم هناىلا

 ناوج وتلاالكو لعافلا

 لوعفملاط رشدجوبل

 لعفلا لعافل العفدل

 ردقت ىلعو للعملا

 كي راضلا لعافلان وك
 ةيلومحملاا ل"وأب نا
 لماحال لوم هنال

 نوك ريد ىلعو
 ل”وأيموقلا لعافلا
 موقلا نال ةيلماحلاب

 لو#ثال لماح

 ( يكيرق )

 روهشملا وهامالا هبوبيس ىلا ىذرلاخشلا دنس مل اذلو رهظملا ىلع اسابق

 لعفالهلال وءفم هلعج ىلعءاس هل مهتيلماط وا 6 هبل ومحل ىا ؟ الحلاق ١)

 ىلع ىتب ( لا ديز براغلا اوام 2 ملو م وق ) الاوز "وج ىا موهفلا
 ديزبراذلا اولمحم 5 وهو ءىث قباسلا ريرقتلا نود ربرقألا اذه

 نود ائاق انماو ك.يراض ىلع كبراضلا اول 5 ديز براض ىلع

 ا كرايش باب ىف وتلا قّدحنا هايضاع دا قبانسلا نيرقثلا
 نابفانتي امث ريمضلا لاصتاو نبونتلا نال ريمضلا لاصتال لب ةفاضالل

 ىلارظنلا باسلا كلذىف نكيمل اذاف ارورجوا ابوصنم ريمضلا ناك ءاوس

 باب فالث# هريظن هنال كبراضلاىف فيفختلا ءافثناب اولابي مل ةفخلا
 اذه ىلع درب تاق نا * هيق روظنم هباىف فيفختلا ناف دبز بتراض

 ةيظفللا ةفاصضالا نا صو قباسلان م ةمولعملا ةدعاقلا ضن ريرقتلا
 نيونتلا نابلاقوا لوقلا اذه ض رول فئصملا لعلاتلق د4 فيفختلا ديف

 فذح مث اظفانبونتلا ىتانس امنا ريمضلا لاصتا ناف ريمضلا لاصتاب ردق

 اذه ىلعف تاقنا * هللا تدب جاوح ىفاك ةفاضالا رايتعا دعب ريدقتلا نم

 براض ىلع لمحال ديز براضلا زوال م كبراضاا زوجحال هنا ىنبذي
 كيراضل هبانشم كيراضلا نال كلذو قرف نيلاثلا نيب انلق ديز

 اماشم ديز براضلا سلو ةفاضالا لبق اظفل امهنيونت فذح نافف

 فاضملابناخنم ( ادج فيفختتلالصحو مل وق ) كلذيف ديز براضا
 ! 2 ملا ىلوالا ةدعاقلا ىلع درو هلوق ) ىرتا5 هيلا فاضملا تناح نمو

 سكعلابو هتفسص ىلا فوصوملا ةفاضا زاوج ىلا نويفوكلا بهذ

 عماسجلا كاسي دكا ناكسمتم صيصختتلا وأ 3 رعتلا ةدافا ممم فيفختلا

 عما دجسملا عماجلا دحيسم نلصا ناو هلاثماو ةفيطق درد>و هناو>او

 نال هيلا فاضملا نم .فيررعتلا بسك و ماللا فذدحب فيفختتلل فيضا
 هجولاوه ناك ناو انس>ناف هجولا نسح فالخم هنيعب عماط اوه دجسملاإ

 ( ةقيقح ال

 بصنلا الا هيف زوال هنا هيهذم نم روهشملا نك كبراضلا ىف رحلا
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 رد ظفللا ىف ةفخ الا ىا ( ظفللا افيفحتالاديفنال و لاقإ) ةظفا رايتعالا | ذه
 همْح نعزارتح الل واةلب اةلاع رصتال واةيمستلا هج و ىلا ةراشالاظفللا ف هلوش

 اهبشمهلعجدعب ميلا مئاقلا فيضاو مل وق الء رس سدق هيلا راشاأك ىنملاف

 تمعن تافصلا نم مفازل اذا |تهفوصوم ىلا ةفصلا ةفاضا مزايالثل لوعفملاب

 لثم ةيظفللا ةفاضالا ىف اوعارف بوصنملاعم بصانلا فالخب عوفرملا

 ةظفالا نال اهف ودوم ىلا ةفصلاةفاضا عانتما نم ةيونعملا ةفاضالا ىف ىعورام
 ىنخنال * هرخاىلا ( ملي هيلا راشملانا دارملاو مل وق ) ةيونعملا عرف

 لكل نكي ,ملو مال امزلتسم ن وكينا زوخم ءايشالا نم بكزألا عومجلانا ]

 ةرابعلا هذه نكل مازاتنالا كلذ لخدم ءايشالا كلت نم دحاو

 قباسلا ىلع قحاللاب لالدتساو قياس ىلع قحال ءانمل لاه اعا اهلاثماو

 لعجنابحيف صصختلا ءانفتناىلا ساسبقلاب فئتنم كلذ نا قالو

 زاخحم يكتريوا فيرعتلا ءافثناو فيفختلا ىلا ةراشا همن نمو هلوق

 ىلعو ءو هل وق ) مهضعل ليتةالا س مل هنا عم ةليقلا كلت ليتق نالف لاشك

 لصا فالح احرص روث دم هلصازال هرخاملا 2) بسنالا ناك اذه

 فلام ىا ( ءارفلل افالخ لاق ) ائمض روك ذم هناف نيّشاسلا نيعرفلا

 ناب مهضءب باحاو 6 فنصملا باحاو مل وق ءارذال افالخ لوقلا اذه

 مدعماللا لاخدا دعب مزلف ءادتنا ةديفم تناكن او ءاش' ةمئاسض ةفاضالا

 هلج ال هفاضالا تض عاملاوزل لصالاوه ىذلا بصنلا ىلا عوجرلاو اهئاه

 فقوسب بولطملا تايثا نال“ ( ةرداصم بوش هيفا ىنالو هل وف )

 مهللاهل وق ) بولطملا تايثا ىلع فقوتي هلاطباو مصخلا ليلد لاطبإ د لاطر| ىلع
 لالدتسالاىفال ببكرتلا ىف فعض ردانلا نال هدعب قال 1 .لاشناالا

 ىفوةروهشم رجلاة اور نال ءىش هيف ( رلاىلع هيف ضنالذا هلو )
 كرتشموه ىا © دحاولاو عمجا هيف ىوتحش هلوق 2 لالدتسالاىف هفاك

 حسييبقف عقرلااما هرخاىلا ( نا رخا ناهجوهيفو مل وق .) كلفلاك مهني

 اهيشم لعافلا لعج ثيح لحم هيفف بضتلااماو ريمضلاْنع ةفصلا واخ

 نيحراشلانمةعاجهيف عبت 6 هعابتاو هيوبيسىنعي ل وق ) بصنق لوهفلا
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 زاوج نم هيودسنع لقنام ىلع ءانشب اذكه فنصملا مالك او ريسف ثيح

 . عومجملا نا ىنال ؟
 ةدافا ىنعاابكرملا

 ءانتناو بفقشيلا
 صيصختلا في رعتلا

 ) ىكر رف (

 بولطملا تاثانال»

 عاستتما وهو ما

 ديز براضلا كرت

 لاطن ١ ىلع فق وح

 . مصقناو مصخلا ليلد

 كوقهليلد وءارفلاوه
 بهاولا # ىشعالا

 اهدنعناحولا ةئاملا
 نيب مقوتلا هحوو

 لاطب اال طب ارهلوقو

 فقوتي مصخلا ليلد

 بولطملا تايثا ىلع

 اضرافمقوتلاهحوو

 ءوقلا ففوتف هاط

 هيلع فقوّسام ىلع

 ىئذلا رودلا مزاف

 ةرزدادملاهءاعلمش

 لطاب وهو

 ( يغير )



 لا م 0.١ روس 0
 ظ ينو ١ في رعتلا لصا ىنعي اهيف 'لصاخلا وهامل اليصحت ناكل ةف رعملا ىلا

 مسالا نه ةرؤك ذملا ةلثمالاىف ةفرعملا نا هيف ( املع اهاعج نيبو

 لاوز اهنف لب ىل ف ) ةف رعم معلا نكي مف نك ملا وه معلا 1

 عضولا ىضتقم تلازا ايناث اعضو تناك امل ةيملعلا نا هلصاح (1ا فيرعت
 عضولا ىضذتقم لزت ملايناث اعضو نكت ملاملاهناف ةفاضالا فال لوالا

 | ةدارالاىف نيش رعتلا عاّمجاىلا تتدال ةفرعملاىلا ةفرعملا تفيضاولف لوالا

 7 || ىلا ( ىفاثالا ثالث ةمرلا وذ لاق هَل وق ) طقن (ماللا كرتنم هل وق)
 *»« امكيلع مالس ئملس ىلزئمايا # اهو نيتببلا ةيشاحلا ىف هرس سدق لقنه رخآ
 *ىمعلا فشكي وا مياستلا عجري لهو * عجاور نيضم ىاللا نمزالا له

 مالسلاباوج درب ىا عجرب لهىف لاقو * عقالملا رايدلاو ىناث الا ثان

 ثلثىفو ىماس لاح نع ىمع ىفوه ىذلا ريحتسملا نع ىمعلا فدك. واىفو

 اهيلع ردقلا بصني ىتلا ةثلثلا راحالانم دحاو ىهو ةقث عج ىانالا

 ( اهلومعم ىلا ةفاضم ةفص لاق )) ىلالا ىنعع عقل عج عتالبلاو

 وهايق ادباىل# معلا ةزئاح ةهيشملا ةفصلانا هلصاحام ىذرلا خسيشلا لاق

 نالمعي لوعفملاو لعافلا ىمساناو ةيظفل هيلا اهتفاضاو اسهلعاف |
 لابقتسالاوا لاخلاوا ىخاملا ىنم اناك ءاوس ردصملاو فرظلاو عوف رملا ف

 بدؤمو هنطب صاض ديز وحن بيسوه عوفرم ىلانافاضإو زارمتسالاوا

 ور هرادؤف معاق لجرب ترص وح انهسس نكي عوق سم ىلاال همادخ

 هريشغو هب لوعفملا نم ركذام ريغيف نالمعيو ركب هبا ىلع بورضمو

 ه.لوعفملا ىلا امهتفاضاو رارمتسالاوا لا.ةةسالاوا لاخلا ىنعم اناك اذا أ تاومسلارطافوحت#

 ةيوتعملاو انمهامتحم ثلاثا ىلعو نيلوالا ىلع ةيظفل هنف لوعفملاو

 ةفاسضالا يضف رمتسملا لوعفملاو لعافلا متساب ءامسالا ضعب لوأيدقو
 ءانلا نوكسو اسهمضوا نيغلا رسكب ربغلاو ديةملاب هيقلا ل”وأي اك ةيظفل

 تاومسلا رطاف لد اف و2 مو( دلبلا عراصءوحن مل وق ) رباغلابةدحوملا
 ةازاع لعج اذا نيدلاموب كلام و<و ةقيقح ىضاملا ىندمت هناف ؛ضرالاو

 أمهعدبم ضرالاو

 قشلا ىنءع رطفلا نم

 مدهسعلا قبس ا

 همم ا ءي>ارخاب

 1 ال ةض## ةفاضالاو
 ناربتعي لف لاما بحا ص ىفاك ماللا ىنعم ربتعاوا هعوقو ققحتل ىضاملا

 ( ادهب )

 ىاذك ىضاملا ىنعع

 ؛ ( ىع رق ) ىخاقلا
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 ىنعمنال كيهن و كفيكو كعرشو كءسح وحنىف مكحلا اذه ىر# سيل

 برعلا ضعب ىذرلا خييشلا لاق هتاوخا:اذكو ديز كيفكي. ديز كيسح
 مهضعب لاقام اهريكتت ىف ةلعلا سيلو نيتركن هنطب ديعو همادحاو لدم

 رامضل فرع ولو داو ريوض ل فاضم مأو ما ىلا فاضم ادحاو نا

 فاضللاىلا دوعيال هلثمىف ريمضلا نال كلذو هسفن ءىثلا فرعتك ناكل

 .دحاو لجر بر وم ىفاضملا كلذ بحاص نم هيلع مدقتام ىلا لب لوالا

 هصتخم ريغ ةركن لآ عجارلا ريمضلا نا *ىحيسو لحروملا دياع ءاهلاف همأ

 بييينتيتسم

 | اذكو فاضملا فرعت ةفرعم مدقملا يحاضصلا كلذ ناك ناف ةركن
 ردص كلوق نوكي نا ىنش, اذحكو ءىش ةصتخم ةركن ناكنا

 . قيقحتلا اذ_مو ىهتنا كلذ وو هرهد ةردانو هتليبق سنن رو هندلب

 امهلغوتل مل وق ) بكارتلا هذه لاثءاىف معوتب ىذلا رودلا عفدنا
 لمشب هناف هترياغم اذك و اتاذ صتخنال ةفصىف دز ةلئامم نال ( ماهبالا ىف
 ( دحاودض هيلا فاضملل نوك نآلا هل وق ( هناذاآلا دوجحولا 5 ام ل

 خا لمعأ ىلاعت هلوقىف جارسلا نبا حدقو ىرسلا نبا لاق اذكه

 بحيف حالصلا ههضو اداسف ناك مهلمع ناف ن# لمعت انك قذدلا ريغ

 ”ىضرلا خيشلاهنع باحاو اهب اطاص فيصوت حصل هف رعم ريغ نوكينا

 فيرعتلا مدع نم هلاح بلاغ ىلغ لومحش ةفد هنا ١س ناو ةفصال لدي هنا

 هرس سدق هيلا راثا م دصقلا ىلع فوقوم هش رعت ناب اضيا باحننا نكيو
 ه.داراىخرلا خبشلا لاق اذك ( لء# ناب رت دل هش ) دصق اذا هلوش

 بالغلا وهام داراوا هفاصصوا رهسا ةداراب نوكيدق معلا ريكشت نافالثم

 خيشلالاق كلذكالا نوكيأل فيضا اذا ملللا ركن نأ داراوا ريكشتلا ف
 عامجا نم عم ال ذا هشب رعت ءاش عم ءلا ةفاضا زوجي هناىدنعو ىضرلا

 وهامىلا معلا فيضا اذا كلذو ءادنلا بابىف ان رك ذ م افلتخا اذا نيش رعتلا

 ايندلا ىف نكيمل ناو زوجي هناف ةعاحشلا ديز وحن ىنعم هب فصتم

 ىدابف ركدتسم وهو ” ( ىدالل ايلاط لكل دل ف (ز دحاو ديزالا

 ىلا ةفاضالا نم دوصقملا نا ىنعي ( لصالاليصحن ناكل مْ وق ل رظنلا
 تفيضا ولو هف رعملل لا يصد دقو فني رعتلا ليصل لو صح ةف رعملا

 يوسي

 بلط ىا وهو ؟

 ق كيتسم نذألا

 ناكذاو راغنلا يدا
 اذا ةقيقحلاىف اديح

 قدالا كالذ ناك

 ندم اه سس

 (ىغيرق)



 ءاقركلا ىكوك *

 ماعلا لق لءهسل

 ءاق را بكوك اذا

 ليهس ةرحس قال

 ال اهل نغ تعاذا

 تييلااذهبئارقلاىف
 ليوطلا رحبلا نم

 هب رخو هضورع

 راسو ناضو.ةم

 ركذوجلاس ءازحالا

 ىمورلا .لضافلا :

 ءاق را هذه تناكو

 لوا اهتقو عيضتو
 علط اذاف فيصلا

 فرت وهو ليهس

 ىبونحلا بطقلا برش

 ىهتنادنع علطت ىتلا

 مضلاب ظ

 ليه سو رسلا
 لدب هنا ىلع عوف سم

 فطعوا لك وك نم

 مج يبئارقلا وهل ناس

 ءادّس ادنع ىف وةبن رق

 ءىجل تهبذت دربلا
 اهنطق تقرفوءاتشلا

 ايفال نع ريصي ىذلا
 اهتارقىهيلالوؤب
 ىنعل هل ادادعتسسا

 بأ اهكرا راشمو اه راقا

 (يعيرف)

 ا مس
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 درفلا وا ىثزحلا ىلا لك ةفاضا حيبحصأ ىف اعش ىدجحم ال امت ىبكلا ىلا

 ىنكي و ةسنالام ىتداب ةفاضالا هذه نا ىنعي امو هلا ب رض ىنعم ناف هل وكر

 هل يك وك ىاليهسل ءاق ركخا بكوك + وحن ةسبالمىندا ماللاىنعمي ةفاضالاىف
 دنعءاتشلا بابسال ءىهتلاىف عرشت اهنا ةسبالع ءاق را ةأرملاب صاصتخا

 روق اهنايحاىف رومالل ةئيهملا ةربدملا ءاسنلا ناش وهاك هلبقال اهعولط

 ريثك زاحم باكت را مزا ت رثك امل اضياو (ةريثدك ىهف نم ىنعع ةفاضالا اماو

 ىربالا ( ىنال مهل وق ) زان ةسبالم ىنداب ةئاضالا نال كلذو
 هش رعتو لعفلا ةيدوهعم مزلت س ال نيعملا هلعاف ىلا لعفلا ةيسسن نا

 ةفاضالاهذه عضو نأ ىذرلا خيشلا لاق (11 كلذ رضيال اناق هل ]وفر

 تسلءهملا فاخملا عم عم ةيصوص> فاضملا هلع لدا دحاولا نأ كمفيل

 ماللغىلاهب ربعنا ليال ناملع ديزلو دز مالغ تاق اذاف هع» قادلل

 رهتسشاو هناملغ مظعا هن :وكب اما ديزل ةيصوصخ د.نم هلهناملغ نيب نم

 عجرب ثيحم ةلخابو كبطاخم نيبو كني ادوهعم هنوكبوا هلامالغ هنوكب
 لاشدق مث رتاس نود هيلا ظفللا قالطا دنع

 لصاىف ماللا اذ نا 5 كلذو نيعم دحاو ىلا ةراشا ريغنم ديز مالغ

 همالكل صاح اذه نيعم ىلا ةراشا الب لمعتس دق م نيعم دحاول عض ولا

 7 وهو ةغالبلا تت راذ امن روكذملا وهال فااس# هنا قحالو

 ءاوسةبم واعملل عوذوم وا سنا هيمواءم ود رفلا ةيدوهعم نيد كرتشم ماللا

 ةراث نوكي سنحلا مالب فرعملا ناو سنحلا ةيمواعهوا درفلا ةيمولعم تناك
 نيعمربغ ضعبلوا هدارفاماعت ةدارال ةراثو لصالاوهو سذحلا ىفن ةدارال

 ايعتو 0 ط١ اذه نايلعلا

 امأآو قرفالب ماللاك ةفاضالانا نيققحما ضعل لاق 3 * نئارقلا بسح كلذو

 هل وق)ةيانع قدا هذهىلا فرص نأ زودعق هرس سدق حراشلا مالك

 وهام لمشنل وحنىف لاق امنا (لثهو ريغ وحنىف م كلا اذه ىرحم سلو

 اماو كلذ ريغ ىلا كاوسو كرظنو كي و كه._ثك اهتانعع

 0 وف راتخا هنا لاش نأ زوحمو اهتلقل اهب دادتعالامدعل ناتسسب 5

 لعافلا مسا ىنعع اسهنال ةيظفل اهتفاضا نا ىلا بهذ هناق ديعس ىبا

 لعافلا مما ةفاضاو رياغملا ىنعب ريغلاو لئثامملا ىتمي للملا ناف

 اضياو وكلذ ريغوا لابقتسالاوا لاحلل ناكءاو_س ةيظفا ىضاملل ن نكي مل اذا

 6( سبل )
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 براضلاو هللا تيب جاوحو لجر ؟ ىف مك فذحل نون وا نيون هيف

 ربدقتلا كلذ ةحصب ديز مالغلا زاوج مزاي اذه ىلعف لاّق.-ال لجرلا

 زاو-خل ءىثلا كلذ ققحت ءىثلا طرش ققحم نم مزلب ال لوقن انال

 ةيونعملا ةفاضالا دب رح انهه وهو م طرش اطورشم نوكت نا

 الذا ( را فرح ريدقتب نيلئاق |وسبل ثيح ى وف رب فيرءتلا نع

 ديزبراض ىف الو وه وه هنال هجولا نسح ىف فر> رابتعال ىنعم
 انه سيل ذا لاكسثا هيلا فاضملا اذه لماع ىف هسفنس دعتم هنال
 الوفاضملا لمعي مل را فر> نكن مل الو هيف لمعي ىتحرج فرح

 را فرح ةباش كلذ ناكالم اذاامهنال رلا فرح لمي ةفاضالا

 قيقا فاضملا ةهباشا را فاضملا لمع لاش. نأ زو ىذرلا خيشلالاق
 «ىنءم ديفت اهنال رز وق) ةفاضالا لجال نونلاوا نيونتلانع هدرحت

 روك ذملا ىنعملب داراو صيصختتلاو فيرعتلا ىنعم وهو ريغلاب ماقام هيدارا

 لمح حصيال ذا اهردق اما (اهتمالع مل وقر ظفالا لباّشام ىعدملا ف

 ءيشةبسسن اهتقيقح نال. ةيونعملا ةفاضإلا ىلع ءرخلا ىلا توكيرا
 عاستتما نيبلانمو ىنعم اهثاريا عم اريدقت رجلا فرح ةطساوب ءىثرلا

 ةفاضالل قوسم مالكلا نال لا نوكينا ةيونعملا ةمالعف لش ملعاو لجل

 اما ده هأ وفر بتوسنلاو شا لعافلا مساك هل وف ب اهتءالعل ال ةيونعملا

 هل هلوق) ةاواسملاو ةفدارمللةلءاشلا ةاواسملا ةاواسملاب دارملا ناك( واسم

 حصيأالو هلوق و دحالا موي وه دحالا نأف ( .مونلا دحاك اقلط» معاوا

 ىفونيتيقابلاىف لاخلا اذك و دحالل مون لمعتسس مذا هيف ماللا راهظا

 ىدلو وذو دنع لثمةفاضالا ةمزاللا عامسالاو ءاننسروطو عماجلا داع سم

 هلوق) سالم ريغ هنآل ارفانث بجوا تعطق اذاف ةعوطقم لمعتسإ ملااو

 الكنا لجر ىلا لك ةفاضا حيمحصت ىف لبق ( تافاكتلا ىلا هيف جاستحالو

 ماللاىنمع ىلكلا ىلا ىئزحلا ةفاضاو.ةيلا وه فرضا ىلك تاسزج ةطاحال
 كفمزلالاوالثم دارفالاوا تايئزملاب ليوأتلا دعبالا ماللا راهظا عنتم نكت
 درفلاو قزحلاو ةطاحالل الكنال ثحب هيفوزو# الاذو ةفاضالا نع لك

 قزملا ةفاضا حيحصتو نازيملاىف ررقت اكهيلا فاضملا بناج نم ظوحام

 ا



 هت ١91 قم
 1 ب <نيوبسمو ا

 | 6 هيلافاضمهنوك ثيحب لب مل وق )برعملاماسقا رك اذ فنصلانالالحوا ؟
 فاضمما ملع ىلع هلوق لدب لقب مل امئاو بارعالا ماسقا نايب فرم اك ا داحبوا لك ؟
 هلوق ىععا همالك قحال ذخأ, نأ دصق هنال ةفاضالا لع ىلع هسبلا يبا بارعالانال
 هلوق رب نيم دارملا نا عم هشاس نرخ ةارخلا ىلا مسا لك هيلا فاضملاو ,ىرملا ىفالا نوكبإل

 نود.ءىثلا ةمالع ققحتتب نأ ول ( هنم معا هتمالع ىلع لمتغملا نكل ( ىئيرث )

 صيضتتلل ريمضلا عضوم ىهاظلا ىلا هيلا فاضملاو لاق ) ءىثلا كلذ | ديرا ىتمي س
 روك ذملا هيلا فاخملا ريغ انه هيلا فاضملاب دارا هنا لاّم>الو دارملا ىلع خالسنالا دي رجتلاب

 ظ فالخلا 3 وحن ههبشي امئو ةقيقح هيلا فاضملانم معا نكي نأب الوا ءانعم مزالوه ىذلا

 هل وق ) ةقيقح هيلا ةارخلا صتخ هناق انه روك ذا هلا فاضملا دنس الدب رحتلانال

 ريدقتزاحو ردقملا ناكل ربخ اظفل هل وق نا ىلا ههراشا ( ناك اظوفام ىا لإ ىراطلا لا

 ريدقتلاو ظفللا عوقو ةرزكىف افخالو هعوفو رثك امف اسايق ناك 0 دم
 ادألا هناطتخلال رك قرح نم الاخ  نوكم نأ راحو يكارتن 0 3

 ' 03 ذفاو للا ]و ظسوتلا "قمه نم ةطسانولا ام لمانلاو | 2-2 6
 خلسلا لاش الامم هيلا

 لاشالو نالق بون

 نالف بول يد

 نالف درج لاش لب

 درجاذهلو بوت نع

 ادرجم ىف درحملا

 قم نأ هيو
 هب ديراو دب ردتلا

 ( ئكيرث )

 ١ دمج دحيم جيمس يهمس

 ماسقانم ردصملا ناك اذا اسايق دربملا زاحاو اماممالا الاح عقبال
 ىريدقتلاو؛ ىظفللا نإب:لوقلاو ًاوطبو :ةعرس ؛انائاوم :لئاعلا لولدم
 ال عقاولل ناب 6 را وهو موف ) لحم نع ولخيال طسوتلا ماسقا نم
 تارورحخلا فش نام ليقان ده ىح ناوّسلا اذه طظودحلم نئالا.نا

 فووتنام هش رعت ف دخا ولؤ نا رامتعاب رور#لاىف اهلا نال انرود ريصي

 ىنعمردي رجيتلانا ىنعي © 6 هنع اخاسنم ىأ مل وق ) دودلا مزل رجلا ىلع
 مسالا دير# ىلع ىنعملازاو باقلاب لوقلا ىلا ةجاح الف خالاسنالا

 نسحلا ناب هيلع ضرغعا 4 هماقم ماقاموأ هتسونن لاق ١١ نيونتلا نع

 هلصا ناب هنع:تبجاو  ةفاضالل هماقم ماقامالو هنبوذث درحم مل هجولا

 هن زج :ةلزاع *ىثلا لعافو نسحلل لعاف ههجحو نا ىلع هيدو نسحلا

 ماقم مئاقلا فذ هنيونت ماقم .مئاق لعافلا/ هيلا فيضا ىذلا ريمضلاو '
 ند هلَوَس دارنا 0 ءوشأ | كلذ ند هف ذح ةلزنع ءاودلا ىل: اف نم نيونتلا

 نسلا ىلع لومحش لجرلا ؛براضلا اماو رصحلا عمجاو ةينثتلا ىنون
 | .ناكوأ هنأ هيف نده نونلاو نيودتلا هف حنصام ىذرلا خيشلا لاق هحولا
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 م 1و6 وع
 : ال وام رب> لاق م( ةدحاو ةلعلاو مسالا دوحو عمالا زيخخا فذحال 4

 دنع نايا دمت ةيمش يي يايا رسب ىف هديعل تا ثءنغ انعم - ل ا

 لخ ديالو ةغلاملاوا ةملكلا ثيناتل تىثو تبرىف 5 ءاتلال“ قحط دقو

 انهو نايا ىلعوا بلاغلا وهو ةركت ىلا افاضم ني> ىلعالا ذئايح
 بصنلا نيحىف بلاغلاو صانه نيح تالو وحن نام زال اراعتسم

 عفر دقو صانم ني> نمل تال ردقتلاو افوذحم مسالا نوكي نان.

 لمعتسالو ادوجوم صانم ني> تال ريدقتلاو اهودحم ريخلا نوكي ناب

 لاق هرخآ ىلا ( ىننلاف نيتهشملا مْل وق ) ةلمجا قزج دحا افوذ# الا

 قلطمل اممهنا قأطاو ةاحنلا دنع لاخلا ال سيلوام نا ىخرلا خسشلا

 ةدافتسملا ةيربخلا ىلا عجار ريمضلا نا ىنعي 6 ةيربخ ىا مل وق ) ىنثلا

 بصنو ال مسا عفر دحا نع نقال ىضرلا خييشلا لاق الواه ربخ نم

 سايق نال كلذوه رخا ىلا ( نوبهذيالثيخ ميتونب اماو نإ وف ) اهربخ
 نوكتل ليعفلاو مسالا نم هبف لمعت ىذلا ليبقلاب صتخن نا لماوعلا

 ةيفان هلوش و لعفااو مسالا نيب ةكرتشمامو ؟ اه زك س ىف اهتوش ةنكمتم

 اولاقام فااخن اذه نا هيفو تامثالا دش ىنألا ىلع ىنتلاف الاو ( ةدك وه

 لاق )ل امهنيب الوصف. الا ىنملا قفتم نيف رح نيب علا زوجال هنا نه
 دشن اوالاب ضاقتنالا عم لامعالا زيي هنا سن وب نع لن ( الاب ىننلاضقتناوا
 ب اددعمالا تاحاحلا بلاطامو * هلهاب انوئحتم الا ىهدلا امو * كالذىف ج

 وهو نون>نم نارود ىا لوالانم فودحم فاضملا ناب هنع بيجاو

 مهانق نمو 32 ىلاعت هلوقك ردصم ابذعم ناو فوذحم لعف رددصم

 مدقتوا ( ربخلا مدقتوا لاق ) اريسالا ديزام كلوق لثم امهف الي قزمت لك

 فال اب راضور < اديزام زوجمالف ربخلا ىلع مدقتملا مسالا ىلع ف رظب سيلام

 هل وق ) 4 نيزجاح هنعدح نم مكنم اه ع ىلاعتهلوق وحناف رظ ناك اذاام

 كش مل وق ) ةئئازلا ءابلاب ارورجموا ناك ابوصنم ( امربخ ىلع ىا
 ا ريخ وه .صهاَقلا ديع خييشلا لاق لحلا ىلع الج ( عفرلا فوطقغملا

 ليبس ىلع فطع ليقو دعاق وه نكلو رفاسم وه لب ىا فوذدحم
 هلوف ) لمعلا نع اهلا زعنا دنع اوف مام ربخ عقباه اريثك ذا مهوتلا

 لَه ( اريدقتوا اظفا ل وق ) رودلا مهوتي الف عقاولل نانب ( رخاىنعب

 ناب كرتشمامو ”

 ىا لعفلاو مالا

 مسالا ةصتخم ريع
 لعفلابوا

 ( ىكعيرق )

 نق ىا كلذ +

 عمام لامعا زيوحت
 ارعشالاب ضاقتنالا

 الايه دلاامو د وهو

 امو * هلهانأت ونحتم

 الا تاحاملا بلاط

 تلا اذه وداذعم

 ليوطلا نحنلا نم
 ىااثلا برضلا نمو

 ضورعلا ضو.ةهو
 نونحامللا برضلاو

 ميلا و ميلا حت

 قاس ىتلا بالودلا

 داهشتسالاو اهيلع

 عم هيف لماما ىلع

 ثيحالاب ضاةسنالا

 دعم وأن وحعتم بصن

 ( ىكيرف )



 هاب لوقلاو 4
 لضاسفلا هب لئاقلا

 زوح هناف ىدنهلا

 عز
 اضضيا ضفاحلا

 (ىكيرق)

 بوج>و ىضتش م

 عبانت نال ؛ىا ءانبلا
 ناكاذا ىندملا ىدانملا

 همكح نوكي الدب
 لقتسملا ىدانملا كح

 مع 5 هؤانب بجيف
 اذاف ىدانملا باب ىف
 علا ولز اس مكح ناك

 عباوت مكحال مسا

 لحم ىبلا ىدانملا

 ىنتملاال مسا عبات ءانب ْ

 هنوكل الدب ناكأذا
 لقتسملا مكح ىف

 (ىمييرق)

 1-5 1 ظ

 ال وعفم امسأ ريضيف ربأغا نع اهينغل ىلا ذأ ىنغلا ةروصق عوضوملا ىلع

 ه رمد نيد حراشلا هله م ىمادنالا لاقو مالغلا ىنكا مالعال ىنعت

 لدي ءدحا ءاشملاب لدحرالا سايقلا ناك ىنعي (داجرالا هلوق اماو هلوف ١ ظ

 ثس ىا ثسدن ندعملا بار" لصحخ ىلا 3 نما ةلصخلا ثيدت ةلصحم ىلع

 لاصتالاو اناذ داحنالا توبثلىا 6 داحتالا ناكمل مل وق ) اذك لمفت
 اسك ىا فيرظ لجرال تاق اذا كنال ةقيقح هيلا ىننلا هجونو اظفل

 نايعون ناردصم ( ابصنو اعفر برعمو لاق ) فيررظال تاق كنأكذ
 نا و ناىف الا ىعاهس هنال فيعض ضفاخلا عزنب بوصنم هناب لوقلاو 5

 نكلولوق) دب ربخلا ىضم سايقلا نأ سمدق ( اهوف نم لمعجتو هلوف )

 ىضتقي م كلذزا ىنالو( ىدانلا عباونت مكح اهمكح نوكي نا ىثني
 خيبشلا مالك نم موهفملاو ةركت ادرفم ناكاذا لدبلا ىف ءانلا بوجو
 را الذ يوشملا اماو لاني :بمحم ىلفللا كك انلاو ءانلا زاوحن ىشرلا

 هل ْوَق) ىذرلا خيشلا دنع لدبلا مكح همكح نايبلا فطعو ركتملا ىف
 عمجاو ىثملا مسالا كلذو 6 ةفاضالا ماكحا مسالا كلذ ىلع ىرجاو
 ديعاماو فنصملا دنع اذه عطشإل هناف وذالا ةّئسلا ءامسالاو ملاسلا شدا

 (هيلعفاضملاماكحا ءارجاو مْل وق خالاوبالا ونال والاف ىضرلاحسبشلا

 . ناك ول ذا فاضملاب ةهناسشثملاب بوصنم هلا مهوب الل كلذ داز اما

 ىالغغال ىف نونلا فذحي ملو ههجو اند>ال نوئساك هلاباال نونا كلذك

 بيك رتلا اذه ةروص نا ىنعي (فاضي نيحال مسا ةكراشمل ىا لوف )
 كراش ماللا دوجوب ةفاضضالا رابتعا لاحوهو ماللاب ةفاضالا ةروص

 ريثعي الف ىناثلا ىنعملااماو لوالا ىنعملا وهاذه ماللا هيف ردقملا فاضملل
 هلوف ) هل كراشم رايتعالا اذهب هناو فاضملا ةروص ىف هنا هيف

 هريغنال ةفاسضالا ىنعم للصا صاصتخالا لء> © صاصتخالا وهو

 لاق ( ىنعملا داسفل هءْ] وق) هب قحابدق رخالا ىناعملاوا فيرعتلانم
 تربغ ةروصلا نا هيفو ريركتلاو عفرلا مزل افاضضم ناكوا هنالو فندملا

  ريركت ريغ نم بصنلا دصق ريبغتلا اذه ىلغ لماحلا اولاق كلذ مزلي الثا
 6( ربخلا .دوجو عمالا فذحمالو ول وق ) ةفرعملاعم رسيتال اذو افيفختال
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 نيعضوملاق :نوكينا اهيناثو لمعلا نع افلم .سنطلا تل نيكولا قآل

 اهعبارو ةدئاز ةيناثلاو سل. ىنعع ىلوالا نوكتنا اهتلاثو سيل ىنعع
 ناثلا تعفرو لوالا تدعتف اذاو ةدئاز ةيناثلاو ةئريتال ىلوالا نوكتنا

 ناو ةدئاز الو ةئربتالال مما عضوم ىلع الوم عفرلا نوكي نا لمت

 تعفر ناو ةاغلم ةئربتلل نوكي ناو همسا هنا ىلع هعفرتو سبل ىنععي نوكي
 ةئريتلل نوكي ناو سيل ىنعع لوالا نوكي نا .لمتحي ىناثلا تحتفو لوألا ||

 زاحامتاو ةيناثلاو ىلوالاالب عوفر ادحاو ( فوذحم اهربخو هل وفم

 اديز نا ىفاك دحاو مح ىف ةلثامملا مكحم امهنال نالماع اهنا عم كلذ:

 نادوجومرهظالا» || نادوجوم رهظالا* (دوجوم ةوقالو لوحالىا مل وق نامئاق ارو

 رهظالا لاق امئاو || ةلماعال ناف هيوببس دنعو دحاو ريَخ © امهلردشه نا زوو هلوق )
 دحاو ريخ ريدقت زوج الف هيوسس دنعاماو عباتلاو عوبتملا ف هريغ دنع

 دود وما دارفا 6

 ريفا عفت ريق الأب تبوصنم ف فوطعملاو ادن ب ىنمملا ةمسأ م ةدنعالا نال,

 ليواتب اضيا حصإ
 داو لكم (ةدئازال ن الف هلوف) ربخ امهم لكل 5 نأ بحي نيفلت نياماعب

 ظ 0 || نكل سنحلا ىننل لب ةدئاز ريغ ال لعجم نأ زوم ىضرلا خبيشلا لاق

 ةاوصفم ريغ ة 3 انهمسا ناك اذا اسهئاغلا زا ول لمعلا نع اهيغلت

 ىناثلاو مل وق ) اهاتلكوا ةيناثلاوا ىلوالا تيغلا ءاوسس ري ل
 نك 5852 1 ىنذم .:كلذ ىف ساقلاو لوالا لحم ىلع 12 0

 ىنمي اسهنوكلال مل وق ) ىذرلا خيشلا فعضلا (فعضو هلوق) |
 | اهدعب مسا نوك الاو هرب مل لب سيل لال لمع مهمالكىف تبثي مذا 6 سيل

 لمع ةلماع اهنا اونظف حرصت ةسمالو حارب الوحن افوذحم ريظاو اعوذ سم

 (ةزمهلا تلخد اذاو لاق ف ةرورضلل ةاغام اهن ل هك رع :ا اهنا قلاو نمل

 ءىشال 'نم تيضغو لام الب تنك وحن ري لخد.اذا .هناف راخا نود
 را وق ) اهظفل ىلا ارظن ةدئازلاال عم ىنبي مال ةظفل ىلا اظن حتفي ايدو
 رصخال نكل ةثلثااىف ريدا بفاصملا ةرابع يهابظ .6 ماهفتسالا اما
 فرصت نا ىلو الاف خوتلاو راكتالاو نيرقتلا ىععب نوكي نأ زاوخل اهف
 اهيف فالخا ناكمل ركذلاب ةثلثلا صخ هنا لاش و ىهاظلا نع ةرابعلا
 عباستلا ل زوما هيوبيس لاقو ماهفتسالا درغ نوكيال ىناريبلا لاق

 يي روفنلادبع 8# ١01خ»
 ةدددييبس
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 دنسملا ىاو] وق رام نعربخ كبنا ىلع ”رام كب لوقت الف لعافلا مسانع
 مهوتباك بوصنملا ىلاال هلا عجار ناكر يمضنا ىنعي (اهاوخد دعب هيلا

 عج ىف رسكلاو د هأ وف( رهظاكلذنال ليقف انمذ لوعفملا المسا ىلا الو

 2 نب ونتالب يل وف ل حافلا ىلع هي هينا هناف ىنزاملل افالخ م ( 1اسلا ثنو ثن وما

 ظ نم مهنه و ىنيملا ىلع لوخدلا نم عن عنش هل هءاشم هنكل نكمتلل نكيمل ناو هنال

 أ هه وق ةلباقءالن ا اذن 4 انايبال اسايق نيوذتلا عم رممكلا ىلعةينيي 0 ٌْ
 فوطعملا مكح ىف عمجاو ىتثتسملانال باى عاءايلا هذهنا لاق نممهنم ( ءايلاو || "022 عم في
 فاضملل عراضمهنا دنا مذ وادحاو اهساالمج نذللا هيلع وطمملاو || حملا ىلع ملاسلا
 ةيقا رغتسالا نم نودب لاو قارغتسالا ىف صن هنال و (باوجهنال هآ وق) رسكلا ىلعال

 اذلو قارغت_سالا دشأل لحجر ىءاح امنأ ىرب الأ صيصختلا دش ال (ىئعيرق)

 ( ةفاضالان ال هلوف) لج رنم ىنءاحام فال لاحروا نالجر لب زاح نا ىلا ارظن ؟

 فاضملا ناف ةيمسالا بناح حجرت ميرصلا مسالا ىلا ةفاضالا ىا أ| ةلب اقمال نيوتتلا

 || هوحنو كريثع ةسمح وحت اردانالا اينبم نوكي ال عيرصلا مسالا ىلا عج وةنثتلا نونك

 اذا الب ةلصتملا ةركنلا ىف ريركتلا: بجو اذكو ( ريركتلاو لاق ) و ْ

 هؤانب وا مسالا بصن سنا ىف ةدارا ىلع ةيرقلان ال اهلمع تنغلا

 م( هنيعبال اقلط نكل هلوق) اسهيلع هيبثتلل ري ركتلا نم دالف ايفتنا دقو

 ردقاعا (اًعاطم نوكيل ر) وق ) صخشلا ريركتال عونلا رب ركتدارا ىنعي

 هلوقلو (هراهت ثالهإ وق) الوا ع مأ ىنكل ار ركم ن نكي م واذا ادر م لاو ىلا

 معا ( ليوأتلا اذه ىوشيو ل و 2 ىلعكا ضتا# مالسااو ةالصلا هيلع
 اهفوا ةسفن مسالا ىف ماللا تناك ءاوس نيا : وأتلا ىلع بجاو ماللا عزنا

 ىلع ناقلطيال ن نه رلاو هللانأو نة رلادنع ىو هللادع ىفالا هيلا فضا

 ظفالا ةياعراف ىلوالا ةروصلاىف عزنلا اما اهربكنت رد ىت> ىلاعت هريغ

 لف وأتلا ىلع عزتلا نكالو حضاو سمالاف ةناثلا ىفءاماو هحالاصاو 1

 ايوقم هلعح ريكستلل هس ونت نأ صهاظلا نال هلوق هلع لدي ام اديضاو قاثلا

 ةوقالوةيصعملا نعلو>الىا (ةوقالولو>اللثءىفولاق ) ىناثلا ليوأتل

 انءيتحت اذا كنال (اهيلع ديزي هيجوتلا بس اهناف هلوق) ةعاطلاىف

 سنا ىف لوالاق نوكيناو سنح ا ىال نيعضوملاىفال نوكيا لمتح

 وكنا ا_هدحا هجوا ةعبرا لمتحن انمهتعفر اذاو ةداز قابثلافو

 ( ىفال )

 هناف ىف زامللا الاخ

 قزاملا ناف هين



 هت -1 ١9١

 عمابوجو قدك ا اذكو اهت روض نع ريغل ل اناوج اهطرش نقد < ناف |

 بجو رمسفمالا اسهطزش قد ناو اهقلامزن ناك اديز نا ىقاك رسفم رم

 (نىل ةفاك نوكيلام نه نذا دبالو حئفلا ىلا رم كلا نم اسهترود نقلنا
 فدخنا نم كلذ دنع اهلاح واال مث مّ طرشلا ىنعا اه اضتقم نع

 نجلو لوألا نكناف اهدحنو وذ را اهبخوااطهمساا هس
 قلطنم ديزف ادوجوم ءىش نكي نا ىا قلطنف ديزاما وحن ءافلا اهئاز>ىف
 ةمزال ريغ ءافلاف قاثلا ناك ناو طرشلا ماقم اهءزج ةماقاننم نذا سالف

 ربغ نم ( سنا ىننل ىناا الب بوصأملا لاق زاهتاماو ايهفنذح زوحم لب

 الب بوصتم هنا نم انسح امالع لج ر مالغال وحن د رب الف ةيعبت

 نم (تفى عال ول وف إ هياعىرحاام ىنتاىا سنطةفصىقئاىاوإ وق ) ١

 في رعت نع هجارخاىف ة.جاحال هنا لال لوذدلاوا ةيدعبلا ىءم

 في رعت ىف هيلا ةجاحلا اما من اهيل هلوَس جر هنال اذه ىلا الب 0

 لقو انهمسا دح ىف فاك ردقلا اذهو هلوق حصيل كلذ لاق هلءاوال مينا

 لوعقم فدح عم هأن رك ذام هيلعو اهريذ ه لادنسا ىدذلا دارملا هحارخاىف

 نه اذهو هلوق) اهني نم كاردتساو هلعاف مسيملام

 عنام ريغ فنا ١ رعتلاف اهلامسأ ىمسإال ة ردوا ناك ةف رعم اهدعب عوفرملانا

 لق نا ( هباهشموا لاق ) هيف لمعلا هيلع لوخدلاب ىنعي ناآلا مهلا

 مكلاعشب مكيلع حيبشت ال ىلا «مويلا م يلع بيرن ال ف ىلا 5 هلوق 1 لوقتنام

 نايتس نا اد را قرح نأف سي هللا ما ن همويلا م داع الو ب

 امهناعم فاضملاب نيتوبشم نانو كف امهتلص نود. ناعال اهو ؟ لعافاا

 مولاوريخ هرور# م , لوألا راخلانا لوالا نع بيجا حتفلا ىلع نايثيم

 دوحوأال ىأ ريس مولا هل وو ناب ناشلانعو سكعلاب وا هلماعل فراظ

 مصعب. فعل مصاعال ةضح ءاع لد ثا قاعتم هللا صه نهو مويلا مصأع

 3 اريسخ ىل والا ةروصلاىف رانك لءح مة 5 ريخال هللا سما نم

 ردصملا كلذنع اريخ لمح نأ زاح ردضأالا ةللط وه ىذلا را فرد

 سدي نول رورهلاو راجلا هن قاعشام ريدقت رضيالو ايفنموا ناكاتيثم

 اريد لف نأ / لعأفلا مسال هر ىذلا را قررت ماو ا اماو ردصملا

 زدصملا أم و

 نانوكشفاهتاصنو كب

 فانضملاب نيتهمشم
 ظ ناسنيم ا!تويأ | 0

 عراضملاو فاضملانا

 نييسنبم انوكي مل هل
 حجر ةئاضالا نال

 ريصيف ةيمسالا بن اح

 ىنعا لاينس الا ُّق ١

 مى رق)
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 سلهقالطا نأ ىنعب ( .ناكوهد داوق ) ىوعد كلت نوك ىتال ىوعدلا

 ولدعباهمسأ 2 ناك فدحي ىضرلا خيشلا لاق )ث سانلا ناسف لاق ( ديم

 اراح ريخلا ناك اذاامسال وريثكىث ف ذح ةلضفلا ةروصىف علا ريخ عم ناك
 || الصتما ريمضناكاذا امسال © رد وه ىذلاهمعا عم هفذح فالح ارو ريو
 ' ]| اهلامعتسا ةلقل اهريدقت فعضب تلق ةماتلا ناك عفرال ردشال مل تاق ناف

 فوذحلا ىلع ةلاد ةرهشلا نوكيو لامعتسالا ريثك الا فيفحتلل فذحتالو

 7011 ىداملا ىلع ماا وخد مطب اهنا ( !يخح ةقازج ناكف دل هد

 نوبف وكلا لاق ( تنك نال تنااما لصاف وأ ىوقا) ءافلا نمهلدب الر دقملا لعفلاو
 لاق ف وذحلا لعفلا نع ضوعاموةيط رمثل|ىفةروسكملا نا ىنعع ةح وتفملانانا
 امأ ىنعملاو ظفللا ةدعاسمل باوصلانم ادع * مهلوق ىراال ىضرلا خمشلا

 تنااما ةشارخابا ب هلوقيف ءافلا «ءجماف ظالا اماو قلعتلا ةءاقتسالف ىنملا
 0 كنك نال ةلسا نوكي نأ زوحنالو د عيضلا مهلك اي أ مل وق ناف #* رهناذ

 ا أ عمال اهيلع ءافلا دعنام مدشنا عنتعي ذا مهلكأي م هلوُش اقلعتم شاذ

 1 ىانيصلاب ول ورعلاا وبلطا وحن ريضاح وا تاغ نم رعام هاهنا ناكل كالا
 ١ تنك ندلىاامأق ندل كّتبأر و2 امتاوخاو ندلدعبو نيصلاب معلا ناكولو : مم 1 ْ 0
 ْ كين |[ همسا عم ناك فذُح
 : كلذوحنو هلم ىفوادعم ريدقت زاخو ( مسا دعب "جينا و هل وق الانا . 0 :

 1 ا كاف انك ار ناريست مريساو بصالا نيعتز 7 ١ اذاو ةفوذحلا ناك عم 1 0

 001١| ل |رالاف الجار تنك ناو بك ارانافاك ارثنك ناىالجار الجار ناو || ءدلب مما نيسلاو
 ١" || امهئافدسبام عمال ناونادعبامر جاع, ىضرلا خبشلا لاق ( هجواةعب رالاق ا نيجامو نيج هيالو

 ١ 0 لوتقم ءرملا وحن نجف 9 ىدعامردصم ىلا ردقملا ناكريمض عوج د حصنا ( ىعرف )

 7 | سن وب نع ىحو فيس اضياولتقف تفس هلتق ناك نا ىا ففيسف فيس ناهب لتقاع

 1 ] للطب رورملاف اصب رورملا ن .ك.الناىا طاطب اص نا اص لجر. تروم

 ْ موق )اريخى زوجت قال لمف ربددش ناثلاف زوج ( نا (

 ]| نالفلوالااما ىلظفلو ىونعم فءضلوالا عفر ىف ىضرلاخيشلا لاق (امهعفرو
 , || فذح نالفناثلااماو ريخ هعموا هلمعىف ناكنا الا ريخ هل« سفن ناكنا ملكتملادا نم

 نييفوكلا لوق «
 ناوسلا نم ادا
 ردصم ةدعاسلا

 لعافلا ىلا فاضم

 : لوألا 7
 0 / رواش. هل وف وحن نم ني :رصيلا دنع انههام لعف ربدشت نم ديالف ةيط رشا

 7 . .ةصقانلا ناك عم لامعتسالا 0 ةيطرشلا نانا ىلوالاو لاق 5 : و

0 1 0 

 دفان ىا كورتم

 ) يك 2(
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 ىنعم .نع درج مث كننأي مل اديز نا دافا ديز لدب موقلا ىنءاح تلق اذا
 راض م وتسسم ناك» ىنعع لصالاف ىوسف ءانثتسالا ف قلطملا لديلا

 قيقحتلا اذه نم رهظو ءانئتسالا ىنعع م لدي نا م ناكم ىنعمي

 اورظن نويريدبلاف دارملا ىنعملا بسحم قرظ ريغ لصالا بسحب رهظ هنا
 | فذدخ دعب فورظلا تافص بارعاىف دوهعملا ذا ىلصالا هانعم ىلا

 ظ دارملا ىنمملا ىلا اورظن نويف وكلاو نحنا ءاضتقمو كلذ اهتافوصوم

 : ظ اهريخواهمسايدارا ( لا دنسملاةي دعس دارملاو مل وق ال ريغلا مكح يف هواعخل
 ىف نهطظالاو ؟ | دنسملا ةيدعبب دارملا لاش نا ةرابعلاف رهظالاو ؟ اهربخو اهمسا ريصنام

 حا لاقي نا ةرابعلا || مقاولا داتسالاف مل وق ) اهاوخد دعب اعقاو هدانسا نوكي نا اهلوخدا
 كرتين ىلو الا ىنعب لأ اني مسالاو ربخلا نيب عقاولا دانسالا اذك و لاغبال 6 ربخلا ءازجا نيب
 اهربخو اهمسا ىلعالا يل هي رياض دق دانسالا كلذ لوط [ًالةيمسالاةلخلا لدا

 ةيدمسدارملا لاهل 1 رح ناو ماحام ىضرلا خرشلا لاق ع هحاسقاىف ادسلا يس
 نااهلوخدل دشلا ١ ءوتردن ا دنع اضام نوكيأل ناكربج نااهنم ميسان

 , امفاو هدانسا نوكن | .: ردهم وا :يهاظ دق مالا ابشام نوكي نا حقق نويجتلا © 00
 مزايالثلاهاوخددعب ]| اوعنع نا ىنيذي اذكو تابو لظو ىخاو ىسماو حمداىف اولاق اذكو
 هسفس “ىلا في رعت || زيوت نم كلام نبا هيلا بهذام ىلوالاو هتاوخاو لوش ديز حبصي

 امتناو رود وهو لا هصيق ناك ناو 2 ىلاعت هلووىف اهردّش الق دق الب ايضام اهريخ عوقو

 نود رهظالا لاق || ماداموسيلو راض ربخ ىشهنده قحلا وهو كلام نبا عنمو ؛# ربدنم دق
 نأ زاوخ ناوصلا ١١ اهل وكلف راصاما امهئافداصو لازالو لازام نم اسضام ناكام لكو
 2 هنس رقلا عم زاح ناو ةرهتسم ةلاح ىلا ىذاملا نامزلا ىف لاقتنالا ىف ةرهاط

 ةعوضوم اهنالف اهتاوخاو لازام اماو اهيلا لقتنملا لاخلا رمتسال نا

 عراضي هناف عراضملاو ةفصلاو دماحلا وه راروتسالل حاصيامو رارمتسالل

 ىنعم ىلا ىضاملا باقت ةدمال ةديفملا ام نالف مادام اماو لعافلا مسا
 هءيودس بهذم وهاك اقلطم قلل ىف سبل اماواييلاغ ل 0

 اذا كلذكو هل وف ) عراضملاو ةفصلاو دماحلا وه قالطالل لمعتسملاو

 تلاز اش لو ىلاعت هلوقىف ريسافتلا ضعءبىف عقو اماما: ( بارعالا ىنتنا
 | نيعتف ءانفخلا نا ىلع ىنيم كلذ لعلف ريخ كلن نا ني معا وعد كلت



 رذدعتلا بج وال .:

 باجيا مدع ىا 3

 ءانئتسالا رذدمعت

 ردعتلامدع بجوال

 ردعتلا زوم لب

 ريغىئرذعتلا مدعو

 (ىكررق) روصح ا

 تابنا نا م م

 عولطك ا موزملا
 انا وق ىتالثم سمشلا

 سمشلا تناك نا

 بجوم اذهف ةعلاط

 تارسال مزاتسسمو
 دو>وك اهلك همزاول

 ةمزاول ءاسو نايل
 رييَعْلا و هيلا رظنلا نم

 ءابض بيس ءايشالاب
 ( ىعيرق ) سعشلا

 ظ | زا اتا رابعالا ىلا لامعتسا نأ يغزلا خشلالاق نكل بسلا
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 ىنعع ريغ ريعتسا هنا ىنعي ( ا امهم لك كارتشال كلذو ولوق )

 اهرو رم ةراغمىلع لديريغناف ةرياغملا ىنءمىف امهئملك كارتسشالالا

 مكحلا ىف اهلق امل اهدعبام ةرياغمىلع لدتالاو افصووا اناذ اهفوصومل

 (اروك ذم هلوق 0 ةهناشملا ةقاللعب رح . الاىنعمىف انتم لك لا تلا زاغ

 ىنءاحام وحن مل وق ) ةفص اهنوك ىف رهظا نوكيل كلذ طرتشا اما

 .لصللا ءانثتسالا انهه زوخحنال ىئذرلا خشلالاق 14 3 زالا نال حر

 هل وق) هنم نينثا ديز سيلو سنجلا اذه نم نانثا هيلع موكحلا نال

 ىلعالا ل طانم نا ىو ةهبش عفدل ةدايزلا هذه م لا اناقاناو

 هؤافنناو ردعتلا حوال » هطناضاا نم م 0 ذافو ءانددسالا ردع ةفصلا

 بجحوف ايكسمالو ادرطم طباضلاب ن تح الل رذدعتلا مدع بجوال

 دارملا ناب فاكتب دقو همدعو ىنثتسملا هلوانت مولعم ريغ عج لاقي نا
 ابلاغ امهندب مزالتل فلاح اسمه مزاب الكل مولعملا ريغ روصح لا ريغل

 فحصولا الا اننهه زوال هيو.4س لاق ( ةفص ةب . الاىف الاف هلت (ْ

 يبت ألو فاصملا لاق بجوملاريغىف آلا نوكال هنال لديلا زج 1 ىنعل

 ىباو و لقاو اماقىفالا .ىطفالاك سيل ىونءملا ىنتلازآل ول نم دافتسملا ىننلا

 ثيحالا زوال لدبلا اذياو ىذرلا خيشلا كلذب حرصو هتافرصتمو

 نوكيالزا بحيىا ( ةهل آلا ددعتبالنا بحب نإ وف ) ءانثتسالا زوجي

 ءافشناو داسفلل ةمزاةسم ةزياغملاو هرباغملا مزلتسي ددعتلان ال هللا الا هلا

 مزاةسم موزاملا تاما نا م م اهلك تاموزاملا ءافتنال م زلة سم مزاللا

 ىخذرلا خيشلالاق © امهتيف رظ ىلع ءانب ىا ىإ ض ) اهلك ةماول تاثا

 ىلاعت هللا لاق اناكم وهو ناكمفرظ ةفصلضالافف ئوس نا هلصاحام

 هماقم ماطر ميئاو فوصوملا فد> 5 أب ودسم ىا 7 قىوس اناكم 22

 لمعتسا 3 طقف اناكم ىعكب زاضصو ءأ قوتسالا ىم نع رظنلا عطف عف

 هلدن ىاو رمت ناكم ىلتنا لوّدت لدبلا ىنعم ةدافاىف ناكم ظفل لامعتسا

 ظ كنال ءانئتسالا ىف لدنلاى نع لمعتسا مث هنم لديملا ناكم ناك لديلانال

 00 عم

 هايس تيسسبتتللا



 م م مس ظ

 وحن هلمع قبو هيفن ىتشبدق وهو نوكلا ىنعم هيف قس مل ناو ناك ام

 نيسلا رسك عم ل وق ) الادعب نوكلا ىنعم ءاقبا امناق الا ديز ناكام

 دملا عم اه>يتفو رصقلا غم نيسلا رسك ىذرلا خييشلا لاق ( اهمضوا

 ار
 .٠

 ,ليلدلاو هن وناس بهذ هيلاو 4 ردح فر> اهن وكل هلوق ) ناثروهشم

 أاهعوقو عانتماو هءاقولا نون نود ند ىاضشاح مهلوق اهتيف رح ىلع

 اهدع مسالا بصأ و أيعلعام لوذدو اد رطم ةيردصملا ا ةلص

 اديز تيشاح ليلدبهرخا ىلا ( بصتلامهضع زاحاو م وق ) هدنعذاش
 تاق ا تنلالوجت اها كلف ىدع نوكي نا لمتجحمب ” لكلا |

 هل واذاو لمف راو فرح ةرا5]4#لادعو الويلقىأ تل
 تتيح مسا ماللا عم هنا ىلوالا ىضرلا خبشلا لاق هستيلعف نيعت ماللا

 هللا هب زثنا ىنعع رداصم هنأو 50 ضعب ىف هللاشاح وح انوثم

 ىنعاردصم عضاوملا عيمج ىف اشاح نوك بلكت رب نا اذه ىلع زودف

 باغامف نيونتلامههاركتسال كلاسداحىف نونتلا فذح اماو اسهيزن

 ةمقلع نم ناح.س ىف مهضعب لاق م ةفاضالا للجال اسهنم هدب رحت هيلع

 فاضخملا ةروص ىلع هاش | لحال هنال هتيحاع ىلع لدياال م هننوتلا كرتنا

 لمعتسا اذا ( ىثتسملا هيزن: اهانعمو هلوف ) افانضم هلامغتسا كعامل
 ءوسس نع هدعب ىذلا مالا هن زلت ةايدعلا هريغ ىف وأ ءانثتسالا ااح

 ىلاعت هللا هيزنش نوادتنيف ءوس نم صخش هيزنت اودارا ارو ركذ

 نع هزئه هللانا ىنعم ىلع ههيزنت اودارانم نوهزني 5 ءوبسلا نه

 لقتنا مل وق ) غلباو دك ١ نوكيف هنيشي امع صخشلا كلذ رهظيال نأ

 هل# ىلع فاطعلا زاح اذهلو هيلا فضضاامل هقيقح بارعالاف 6 هيلا بارعا

 لبق ديز الا ىنءاحام ىنءملا نال عفرلاب ورمعو ديز ريغ ىنءاج ام وح
 لوس نا نسحالا ناكل الاب ىثتسملا بارعا هتيعب هنارغا ناكاسم
 فر ا ىنعمب هناعم ريغ نيبب مل امتاو فاكلان ودب الاب ىنثتسملاريغ بارعاو

 هلناري> اهدعبامو ادتمم ريغ ( ةفصريغولاق )) ضراع هيف كلذ نآل

 بسحب وا تاذلا بسحب ءاوس 6 اسهل ةرياغملا ىنمم مايق رابتعاب ه] وف )

 | مكح اسهمكش ىضاملا نامزلا ىلع ةلالدلا تبا

 ئ انا لم هلوق ”٠

 اذهو ما ناك نا

 ' ىلا ةزاشا ريسفتلا

 تيلالىف لماعلا نا

 تاقوهو فوذحم

 10 الآل ىدع ثبلو

 ظ ولو هلوف ف مكحلا

 ولاول تلق .ىا تمل

 لمس مهل وق هلثمو

 مم لاق ىا ديز
 ميحرلأ نمحرلا هللا

 ظ ا لدجحو

 ديزلواصو هللا

 ىلع لص مهللا لاق ىا
 0 لادمج ْ

 هتيملع ىلع لدرال +

 نوكت نأ لع ىلا

 ْنامَع لدم فرصته

 مدعله لون كرت

 00 رق) فارصنالا
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 - وباللا و زلامدع.

 هىقلا تاناى آلا

 تس اذا ءوثلا نآل

 ىنأ.حصامل ضعل ىف
 ماود ىنأو لاوزلا

 ( ىعيرق ) لاوزلا

 ىا مزاتسم ىا م

 مزاللاو موزلم

 ( ىعيرق ) تابنالا

 عوفرم ورمعف 5
 ىلع لوم هنا ىلع

 عفرلا وهو دحا لحم

 طفل ىلعأل ءادّسالاب

 (ىكيرق)

 تي

 ْ دما 1

 بدح ىلع برعءاال ىأ مالكلا م وهفم نم ءانائسأ وهو 6 ىنءملا ميقتسي نااالا

 هناف ىنعملا ةماقتسا تقوالا تاقوالا نم تقو ىف بجوملا ىف لماوعلا

 تبن لاه 5 نهطالا 0 0 لازام ىنعمذا هلوف) دارملا نيعّس دل

 تاسرألا ماود دش ىئنلا ىفانا لاش ناالا ديه ال ليلدلا نكل اد

 تايثالل مزاتسسم ىا » ( تاينا ىننلا ىنن نال هلوق) ثحب هندافا ىفو
 روصت .ناف هع هناف

 '0003] نم قى ءاحام لآ ) هع سلا وهف هلع بقوتال تاثالا
 ديز لهو ءىشإ ديز سبل وحن بجوملا ريغ ديكأتل ةديزملا ءاملاب لثموا
 ظفللا ىلع لديلا لح اسهيف رذدعت ىتلا عبرالا روصلل ءافيتسا ءىش

 ريمضلا نم الدب نوكينأ زوجم (لو < ورمعف هلوف) ىلوا ناك

 ظ مهوتبذا فيعض هك ءانثتسالا ىلع ةيصن روحو اهفق نان ا

 هللاالا هلال بصن بصتلا ىف هبنم فعضاو هظفل ىلع لوم لدب هنا
 ىناذكو هدعبو ءانثتسالا لق اما فوذختال ريخ وهو هيف لماعلا نال

 اضيا حصل هب فصوي ملول هب هفصو اما لبق هل وك ) ىلعالا ىتفال

 اهديق امنا ( ةيقارغتسالا نم نال لاق ) ريقحتلا نيونتلاب دارين: زاو+ل
 نكت مل اذا شفخالا دنع بج وملاىف ةدئاز نوكتت دق نم نال اهب

 هترشاب ءاوس اهرو رحم ىنن ىا ( ىننلا دك تل اهنال دل وق ) ةيقارغتسا

 ناسضرشنال ىا ( ناردقتال لاق ) ةارصاو لج رنه قءاحام وحن الوا

 امهناللاق) لمعلا قعم نهضت نان لوعفموا لاح وأ ريع 3 نياماع هلوقو

 ىلعو ةلعلا ءزجوا ناو سل ىلع امواج ةلع هلا ىنعي ©( ىلا ام

 001 لأ هنا ىلع عوأ سم قرمعف هلوق) ةلعلا ىلا هن فنا نرردقتلا

 امهلمع ربدقت قب نكل امهتيلغ ريخلاو ادتبملا ىلع تاخد اذا خساونلا
 زاح ىنعم ريغيال افرح كماعلا ناك اذا مث هفعضل افرح لماعلا ناكاذا
 ىنعملا ريغناو ورمو ما اديزنا وحن ةرورضالب ردقملا كلذ راستعا

 || ىعم ضقتنا لاق ) هيف نحناك هيلا رطضا اذا الا ردقملا كلذ ربتعي الف
 كلذو ( ةيلعفلا وهو مل وُق ) لوهجي ردصم وهف هضاقتنا ىا ( ىنتلا
 " ]| هيلع لامفالا تامالع قول ليلدب ناكام لضالاف سبل ىنعم نال

 00 0 و

 ا ةيشاو ٠
 9 1 < "يآ كي 1

  روصتو قنلا روصت ىلع فقوتس ىفنلا ىف

 ل دو درة رد سلا تحت نهود  يي للاا  لا
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 اديزالا موقلا ماقا لاق نم باوجىف اديزالا موقلا ماقام وحن ماهفتسالا

 4 ةيلديلا ىلع هلوق رب لاؤسلا باوحلا قباطيل ىلوا انه بصئااناف

 هنم لدمملا ريمض ءافتنا عم كلذ حصن امئاو لكلا نم ضعنلا لد دارا

 صعب نسسلتا دش هنال ريمضلا ءانغ ىنعي لصتملا ءانئةسالان ال هيف

 ىلع برعيو لاق ) لحم عونب ىا 6 ةلاءالابال رإ وق ) هنم ىنذتسملا نم

 ىتتسملا لماعاما دارملا ناب هيلع ضرتعا اهردق ىلءىا 6 لداوعلا بس>

 برعم هناف ديزبالا تريص وحن درب ىناثلا ديراناف هنم ىتئتسملا لماعوا
 اذاهلوشب مكحلا دييقتل ىنءمالف لوالا ديراناو هنمىتثتسملا لماعبال هلماعن

 م هلماع بسح ىلع برعي ادبا ىتثتسملاذا روكذم ريغ هنم ىنتتسملا ناك
 ايظفل ارج ديزانا لاّشو هنم ىن.اتسملا لماع لماعلاب دارملانا رات نا نكميو

 لماعو هنم ىنتدسملافف ةلخاد تناك ىلا ءالاوه هر> لماعو ايلحم ايصنو

 ىثةسسملل ىلا بصتلايف لماعلاوهو ءايلا كلت طسوتب ترص وه هصن .

 ١ ىذرلا خيشلا لاق « روك ذم ريغ هنم ىنأتسملا ناك اذا لاق زل هنم

 بكرملا عومجملا وه هيلا بوسنملا نال هنم ىنكتسملا باىعاب ذئنيح برعا
 بوسنملا هيضتش اء هنم ىنثتسملا برعا اءاو »م ىنثتسملاو هنم ىتتتسملا نم

 فصلا برعاف تالضقلا ٌريحف هده راض ىثسلاو لوألا 0
 ىطءاف تالاضفلا زي> ف قيسمملا قس م 41 ىلا دا اذاف ىنعل

 ( ةحرص ةاف ديفيا لاق ) لوالا ءزملا ءافتنال بارعالانم هّقح وهام
 حص ىنعلا لدضصصا ىلع هدبك رثلا هممهلا ةلالد نيس ىوحناا نا هيف

 ديزالا ءاح زو نا ىتذنيف اديزالا دحا لك ءاح زاوج ىرتالأ حصب ملوا
 هو دارملا ىلع مالكلا ةلالد ىنمملا ةدافاب دارا لاّش نا نو

 ءا:ةةسالا نالف لوالا اما بحوملا ىف ةققحتم ريغ بجوملا ريغىف هققحتم

 نكي ملاملو اددعتم ىضتم هنال كلذو ماعلا ةدارا ىلع ةنيرق لصتملا

 سبل ماعلا ىلع لمح صوصخ ةئيرق
 ةحص مدع نكل ماعلا ىلع ةئيرق ناك ناو ءانئتسالا نالف ىنأاثلا

 8 ذدازملا نيعتب 4 كلذ تضررت مايا مدسع 2 هس رق رق ىخلا

 اماو دارملا نيعتف ض راعف أسهل

 راي نا نكميو ؟

 رات نا نكمي ىنعي حلا
 ناوهو ىناثلاق ثلا

 . لماع لماعلاب دارملا
 ىلاَشإ ودنم ىتسملا

 دورولا كلذعوفو
 لاثملا كلذ ىف ديزل نا
 ايصنو ايظفل ارج

 7 هرج لماعو الحم
 تناك ىلإ ءالا وه
 هزم ىننتسملا ف ةلخاد

 وه هبصن. لماعو

 كلنطسوتب ترسم
 تريص وهو ءانلا

 هلا لماما
 هنم : قدتسملل ىلا

 (ىعررق)

 برعا امناو م

 ىا لا هنم ىثتسملا

 ىاهنال لماعلا لمت

 ء زا هنم ىنثتسسملا

 بوسنملا نه لوالا

 بك رملا هيلا

 (ىعيرف)



 ىلع لعفلا ةلالدل *

 اما ىنعل أه.ح اه

 ادع ربهض عج ر

 لععافلا مسالا الخو

 ّق مدقملا موقلان م

 موقلا ىتءاح كلوق

 ديز الخوأ ادع

 لوقلا كلذ ةلالدل

 وهو هيحاص ىلع

 ( ىعرق ) قالا

 لعفلا .هغيص نال م

 ىف الخ وا ادع ىا

 ١ رفمروك ذملالوقلا

 3 رفماضيا هريمض و

 د رهمريمضعوج+رو

 زياح ريع عما ىلا

 ( ىعرف )

 ه4 1/4 زيمح

 ران 0 هعوضوملب هلةع وصوم تسل اهادعامو ءانكيسالا| هعوضوم اهنال ْ ْ

 تاممتنسا كلذ ريغو ىننلاو واحلا و ةز واحلاو ةيف رظلاو ةرباغملا نم

 ةلالدل» 6 هنم لعافلا مسا ىلا وا ل وق ) ةبسانملا نم برضب ءانئئسالا ف
 هن وناس هيلا بهذا ( قاطو صعب ىلا وا هلوف ر هيحاص ىلع لعفلا

 لمح ملاعاو لكلا نمضىف ترك ذف هضاعبا ىلع لمتشم لكلا نال كلذو

 ضاعن الل لمت قاطم لاق اأو دّرفم لعفلا ةغمص نال.“ لكلاا ىلا اعجار

 اهيلع ة رابعلا لدنالو قاطملا مناتدنال دب زل نيعملا ضعبلا ةروا# نال

 مل وق ) ىنملا اذه انه هنم ديراو لكلا ىنمع ضعبلا لمعتسي دق لق
 ىنذلا .هانعم ناك اذك ىف ادع ليقاذا هرخا ىلا « ادع موقلا ىنءاح ريدقتلاو

 هنع* ىحلا ىنتنا ىنعملا ناكاديز مهئبحت ادع موقلا ءاح تلق اذاف اذك ىنع
 ضعبلاوا احا ىنتنا هانعم ناك اديز مهضعبوا اديز لالا ادع تلق اذاو

 ناك هنم الخ ليق اذاو مهم اضع الو ايئاح دنيز سال نأ ىندع دنيز نع

 ديز نم ءىحلا ىنتنا هانعم ناك اديز الخ موقلا ءاح لبق اذاف هنم ىنتنا هائعم

 لمعتسيال (نوكي الو لاقل هنع بلس ىا ديز نم ضعبلاوا ىناخلا ىنتناوا

 مهاىلا عجار ريمض وهو هلو ( نكي ملو ناك ام ثُم هريع هعضوم َّق

 سيل انعم ادييز نوكيالو اديز سيل موقلا ءاح نويف وكلا لاق 1-1 لعافلا

 واو ىنأ: سلا لاح نايبدوصقملا نال ىلواح رمشللا هيج وناوهنملدب لبقو رو رح ا

 ةظفاخسألا ضعب ىف سيل ليقمتةيحنتتلا مكح ىف هنم لدمملا ناكل الدب لعج

 عزانتلا ليبس ىلع راتخيو زو اقاعتمالا دعب امف هلوق نوكي ذئنيحو هبف
 | ناكلف يسانملا وه اك نيلعفلا نم لكد.يقتل نسحا ةخيسنلا هذه نا ىنال
 ذئني> و رات هلوش اقلعتم ىلوالا ة>سنلا ربدقت ىلع الادعب امف هلوق لمحت

 عزانتلا ليبس ىلع نيلعفلا نم لب اقلعتم بجوم ريغ مالكف هلوق نوكي ظ

 ىلا ةجاحلا امباو لصالاوه ىنثتسملاىف بصنلا زاوح نال طقف ريخالابوا

 نوكي,الناطارتشا نمدبال نكل (طرتشي و مل وق ) مفرلاجايتحا طارتشالا
 ني> دحآ ىنءاح امو ايخارتم ناك ولذا هئم ىنثتسملا نع انخارتم ىنثتسملا

 7 | :نمضت مالكل اًدر نوكيأل ناو اراتخم لدبلا نكي مل اديزالات اسلاجتك

 للا

 - مهم

 000 777727777 اولا ويلا بو يتاجر 1 تاج وس ناقل

 7" ندا تور 37 2 7 ركع
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 فنيرل ا وسو نحر يل ا ع ااا

 61 لا

 امطقنموا هلوقىف لاسلا اذكو ةرابعلانم موهفم ريغ كلذو الا دعب

 كلذ هحتبال ىتح بجوم مالكف هلوق ىلع نيفوطعم العجب نا نكميو
 ( هرخاىلا اضيا بوصنم ىنثتسملاىا ِمْل وق )لاحوا ناكل رخنآ ريخوهو
 ْ بصتنا مك مالكلانم الا لبق اب بوصنم علمقنملا نا ىلا هيوبيس بهذ

 عطقنملا الا و اعطقنموا الاصتم ناك ءاوس درفمالا دعنام نا ىلاو ه. لصتملا |!

 اهدعب .درفملا عوقويف ةفطاعلا نكلك فطعلا فر> نكي مل ناو“
 نكل بصن اهسفنس ةصانلا اهنا اولاق نكل ىنمع اهوأرامل نورخأتملاو |

 نكل ىا ارامحالا موقلا ىنءاح وحن بلغالاف فوذحم اهريخو ءاممالا
 سنوي موقالا 9 ىلاعت هلوق وحن !نهاظ اهربخ ءىجح دقو اولاق ءىج مل راما
 نا هيفو ىوس ىنم عطقنملاىفالا نا نويف وكلا لاق  انفشك اونمآ ال

 بطاخلا مهوت عفدل هنال كاردتسالا ديفت انهالاو كاردتسالل سيل ىو

 ظوحاملابوصنمب قلعتم ( رثك الاف لاق:) اهلبقام مكح ىف اهدعبام لوخد

 ىفو 6 لا ميمون, اماو ل وق ) فوذحم ربخوا باخسنالا قيرطب
 سنج نم هلعج ىلع ءانب عطقنملا نولدبب مي ىب نا لصفملا حو رش ضع
 اذا كنال لصتملا ىلا دئام عطقنملا جارسلا نبا لاق بيلغتلا ليبس ىلع هلبقام
 زوم ماماو اراحالا هعبتامالو دحا اهيفام هانعش اراحالا دحا اهيفام تلق

 مسا مل وق ) ىهاظلا بسحب قباسلا سنجنم سبل هنال بصنلا الا هيف

 هل وق ) ارمتالا ديز ىنءاح اموحت ددعتم ريغوا ناك اددعتم ( هفذح حصإ

 لصضتم ءانثتسالا نا ىلا ريثك بهذ ( جحرنمالا هللايصا نم مويلا مصاعال

 لاق نم مهنمو قوفدم ىنءعإ قئادك موصعم ىنعم امصاع نا لاق نم مهنظ

 وهو محارلا ىنءعع مرنم نا لاق نم مهنمو ةمصعوذ ىنعع اهداع نا

 محرنم ةحرالا ردقتلاو فابضم ربدقتب لاق نم مهنهو ىلاعت هللا

 نمناكمىاوهو + 0 38 هللا مهمحر نم ناكمالا نافوطلانم مويلا مداعال ىنعملاو محر نم ناكموا
 مف بلا هللا مهتح ر ءاملانم امصاع لبجلا لعج امل هنا كلذو ةئيفسلا وهو * نينمؤملا نم
 5 0 وهو داو مصتعم ىوس هوحنو كبج نم مصتعم مويلا .كمصعيال هل لاق

: 
 هه و
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 ظ ةهبسش عفدىف ىذرلا خسشلا لاقام ىلع انلقام اضيا عفدناو كلذ مزلي مل

 : ال لق ) ءرخآ للا موقلا ىنءاخ وحن نع هءزرت>او هلوف 0 ءانليسالا

 روصتال ةروصق نالامعت سس اذلو احارذا ناعدت_سال نكلو

 هلوق) ديز نعل ورم ءاحامو دنزال ورم ءاح لوشن ن اكبا ردالا اهف

 هل وق ) دسو ريغو الا دعب الا مطقاملا عّشال 6 اهتاوخاو الا دعب ىا

 ادن ءرآ ذلم احذلطضا ثيثملاو تجوملا هزخا ىلا ( قنب سا ىا
 عقو اذا امت هب زرتخاو هل م ا هلباشام احالظصا تبثملا ريغو بجوملا'

 باجبالا توبث مزايف لماعلا ريركتي لدبلاو الدب ناكل بصتس ملول هنال

 ]| رابتعا زاو كلذ مزاب الف بجوملا ريغىف اماو هنم ىثتسملاو ىنثتسملا ف

 | ةيحنتلا مكحىف هنم لدبملا نالو ضراعلا ىننلا كرتب لماعلا لضا ريركت

  رظن امهيفو ىنعملا داسفل علتم تاحالا ىف وهو عب رفتلا مكح ىف نوكف

 عطق عم لماعلا تاذ رابتعابالا سيل لماعلا رب ركت ىنعم نالف لوالاىف اما

 ٠ فوطعملاف ورمعال ديز ءاح زاح اذهلو باسلاو باجنالا نع رظنلا

 ]| احورط» سيل هنم لدملا نالف ىناثلا ىف اماو لماعلا . رع ركن ةوقىف هنا عم

 || وهو هلوف (ّ ةدكدن قامو ءىثلا ىف نيب قرفو ىنءملا دسفب ىتح ةيلكلا

 1| ءانثتسالا بابىف احالطصا ماتلا مالكلا ( اما بحوملا مالكلا نوكي نا

 ]| بالا اذهىف احالطصا صقانلا مالكلاو هرخاآ ىلا نوكي ناب هلوش هرسفام
 1 دارا ضرتعملا لعل ( ءانئتسالا ىلعال ةيفرظلا ىلع بوصن» مل وق ) هلباقبام

 || هلَوق ١ ىتآلاىف الخاد نوكي نا ىتدذف غرفملا لبق نم هنا كلذب

 ا حرشف فنصملا .لاق ىذرلا خسشلا لاق ( ىثتسملا بصنىف لماعلاو

 ]| كانه نوكيأل امر هنال لاقالا ةطساوت هنم ىنئتسملا هيف لماعلا لصفملا

 ١ ىف نا اولوش نا ةيرصبالو كتوخا اد.زالا موقلا وحن هانعمالو لعق

 | ىن» ةلمجاىف نكي مول لاق مث ةوخالاب باستنالا وهو ايلعف ىنعم ةوخالا

 ]| هنوكب طورشم هباصتنا نا هح نكل مهفلا ىلا قاسنملا ىهاظلا وه اذه
 ل

 0 بربح م صصتسو صيد ج وتنمو ودع ء انج تيجي وسحب جس ويماسمد ناس توجيسيو حتت
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 اساس نكد ال هلق 0 2
1 تر دعنألا هنو )2 هلع

 . 

 قام .لقا ناك ءاوس ( جرا وه لاق ) ريسفتلل ءافلا © لصتملاف لاق ) ظ

 الا موقلا ءاحىف اديز نا وهو روهشم لاكشا انهه هلايواسموا هنم رثك اوا

 احر نوكيال نا مزلي ىناثلا ىلعو هنع جراخوا موقلاىف لخاد اما اديز

 لقتلاو عاألا ة ةفلاحم اضيا مزلبو هلوخد عرف ءةينلا جار د نال

 الخاد قئادلا ناك اشادالا راند فلا "ىلع هلت اقول كناف حيرصلا

 هللا مالكىف عقو فدكف حيرصلا ضفانتلا مزلب لوالا ىلعو راهن فا

 ىضرلا جبيعلا رانتخاو هوجو هلع ليجاو ءالسقعلا مالكو 2
 عزت امنا ضقانتلا نا هلصاحو حيحصلاوه اذه لاقو نورك الا هراتخا ام

 هيلا بوسنملا نال هنع ةرخأتم اهنكل ءاثتسالا ىلع ءىجملا ةسن تمدقت اذا ظ

 ةرخأتم ةيسسنلاو ىناتسملاو هنم ىنتثتملازم بكحرملا عومجلا وه

 ءاحىف هيلا بوسنملاف بوسنملا نع ةرخأتم اهنا م اعظق هللا بوسنملا نع

 مزلب ىد- قلطملا موقلاال دير مهن جرخلا موقلا وه اديز الا موقلا

 الخ 6 ءانتتسالا تاودا ضءل ىف ينعال تاولا اذه نا هيفو ضانتلا

 نكي من اهنع نيرخأتم نانوكيف ةيسنلل نادقو نافرظ امهناف ادعامو

 ضقانت الف مكحلا ىلع مدقتم ةيسنلا نع رخأتم ءانثتسالا ناب هنع باخ نا
 موقلا ىلا ءىملا التوا تحسن دقف موقلا ءاح تلق اذا كنا كلذ ناسو
 باحنالاوا لكلا ىلا سايقلاب باحالا هش رط ىلع نوكي نا لات>١ا ىلع

 ررقت نآل كلذو .رخ ألا ضعلا ىلا ساقلا, نلسلاو نضسبلا لا نذل
 رارش موقلا ءاح ؟اصتم اديزالا تاق اذاق مالكلا مامع كمل باسلاوا باجحنالا

 كيرسشت مطقنااىف نكي ملاملو ةيسنلاىف كيرشتلا دعب مكحلا يف ةفلاخلا الا
 الاب لاق ) * ةرثكو ددع ىذ ىا 6 ددعتم نم لاق ١ جارخا كانه نكي مل

 تالك اهب دارا ( اهتاوحخاو لاق ) لهذي الثا مقاولل ناب, 6 ةفصلا ريغ

 دددع ىذ ىا ؟

 2 رز كما

 ّ؟ هيف ةحاشمالو ىحالطصا يما كلذو ىنتتمم ديز مهنم ىنكتسملاو ديز

 | لالقتسالا مدعىفالا ىف . تراص ةظوفحملا تامقتلا كلت نا ىعداول هك ا



 ضعب ىف هلوق ؟
 قارعلا تايا ولا

 قارفلاب هلوقىف ىنءإ

 ىل والا نااور

 ءالعلا تاكا
 ىغذم - و ويقلل

 كرتثأ اذه ىلعتببلا
 قارفلا فاهةشاع ىماس

 بطن ناشلاداكامو

 قارفاابأ سفن ىهماس

 ' ريعان قا رعلابةيساثلا و

 ذالأب 0 ةفورعم

 ىلع هانعمو ماشلا

 يلبس كزتا اذه
 ا ل ةزمهلا اأانيه

 راشااداكاموقارفلا

 امن ىماس ببطأ

 ىلاباهذلاب قا رفلاب

 (ىئعرق ) قارعلا

 ميسقت ىأهميسقت ورب

 ميسقت وا قلطملا

 نيهسق ىلا ىنانسملا

 عطقنم و لصتم

 ( ىعيرق )
 هنق زان قكسللا ظفا نال: زاجم هنف ءاناتسالا ةادا نا ىلع لوقلا اده

 م 18٠١ زو

 .كلوق لثم هئيعب كلذو مل وق ) دارم ريغ هاظلا نا ىلع ةلاد ةنيرش

 مهن راحت تحي راش 3 ىلاعت هلوقك ديز ةراحن بر ريغم ( ةراخن ديز 26

 ىلا ارظن ىلإ وق ) شفخالا ذيملتو دربملا ذاتسا ( ىنزامال افالخ لاق )
 لوق ,: هل وق ز سانقال ءارقتسا برعلا مالك هب وماس لاق )» ياتملا ةوآ

 ةءاورلا لبق ( ( للا ىماس رجا ها وق رثءار هلأ ىديح نم وه ( نعاشلا

 تاياورلا ضعب يف ؟ 6 قارقلاب هل وق ) كسمت الف ىمفن داكأمو ةحيرحصلا

 ارسشفءروك ذملا بيطت نوكي نااضيا لمتحي لبق «ليقامو م وق ) قارعاا
 مهكسعت ءانب ذا ( كسعلا ىف . حداق ريغ ل 7 اسس لق ردقملا بيطتل

 ملكشلا دل كلدب ترسل بقل ادو ىعس 0 او كيرالا وهو

 هعريع هنكل هبف لوخدلان ع ةعبم ىا همكد نع هفرص هسفن نم باطب

 نينمؤملا عوقو عنم ن نك ريبعتلا هريظنو عنملا ىودم دكحأتا فرصلاب

 مهج ري اونما نيذلا ىلو هللا في ةعركلا ةياالا ىف جارخالاب رفكلا ىف

 | اضيا هلع مكحلا ىفو ( هميس#تى ةيفاكد] وق ) 6 دونلا ىلا تاملظإا نم

 مهي هب رعت ا برجا هيلع مكجلا ىف ةيفاك ريغ اهلا ىف شقون 0

 ل ضم لا نكل قحلا وه اذه ه رعرب سدق هيلا ريش 5ك هيمسق بف رغل 1 نم

 ناتفاتحم امهتسهام نال لصفاملاو للصتملا نب ىطفا كرتش.»م ىتثتسملا نا لاق

 ةيهاملا ىناتم نيئيش عج نكمي الو ج رخم ريغ رخآالاو جرم اهدحا ناف
 كرتسشم ردق تورش زاوط رظن هفو ىنءلا بسحم دحاو في رعتىف

 نبك رثشملا ىثاملاو ناويطاك دحاو في رعتل لباق نيتفانلا نيتيهاملا نيب

 ا روك لاه ىتتيلا نا لوش ابوه انكف, سررفلاو نابنالا نب
 ه”دع هبيلع لكشب هنا عم اناثاو ايفن اهللق 1 افلاخم اهمتاوخاو الا
 ىت آلا هلوقىف ريمضلا عجرو ني.سقلا ىلا هميسقتو # تابوصنملا نم قلطملا
 ءاردا وأ زاجحلا مو# يفلح ىلا هءقد ُّق جاتحيف هيلا توصم وهو

 ىلا هلوقىف ريمضلا لع مادخت_.الاو لادلا ىلع لولدملا.لاح

 لج مهضعيف زاحم عظقنملا ىثتسملا لاق مهضعبو فاسسملا وافل دما"

 ' (هلوثزب



 1 نوكنا 0 نئافتن الادحاب ف ملا ءافتنالا تدان 1 1/5 قو اذانىل 0 امهلكءافتنابوأ :

 ص وهو ىلوالا ةيطرشلا مدقمل ىف ةرناثلا 1 ١ ٠ لك رملا ءاقتناو نب نما ندا

 ناك اذا زييعلا نوكينا ذاب اسمهيلك ءافتنابوا ؟ ني نا دحا ءاقتناب |

 قاعتملا ناكامهنم «ىش .نكي مل اذاو هقلغتل ناكطقف ةنع بصتل| 1| |
 ىلاثىف فوطعم ريدقتس لوالاو عقاو ريغ قشلا اذه ناب ريخآلا عفدبو 0

 اذه ةجامس ىنل الو هلوا هقلعتمل وهف الاو ريدقتلاو ةيطرشلا هذه |
 ىخرلا خيشلا لعج ( هيلع هقالطا هليلم دارملاو مْل وف ) باوحلا | ٠

 نوكي ناب هل وق ) هنع بصتنا ا. اهاعج حصيام ليبق نم رعلاك ءيبثلا تافص

 .ةردقملا تاذلا وهو هلوف 0 ةحماسم هنق ب هنع مايالا عد ازيبع

 كلذ انلق امئاو تاذلاب ديزل رياغملا « ديز ىلا بوسنملا ؛ىثلا ىنعا

 هانرك ذ 6 ديز ىلا بوسنملا ءىثلا وه ا_ةاطم ةردقملا تاذلا نال

 هناثح نم ناك ريل هدعنأم ةكراشم دقت ىه و عم ىنعع واولا هلوق)

 تازابع ىف بوعالا نأ وهو ىضرلا خيشلا هلاقام هريظن و ىنعم لعاف

 زيي ىبعم لعاف أظفل ادم |ا”رشنا بائاذ صها”رش مهلوق وحن ةاحالا

 هانعم نناكو دع ةلغدلا ن6 عع "الظل اذتم ناك ىا اريدقت ةسنلا نع

 لوالا همسقىف ( زينعلا ف دا ز'نف ناله وذ ) مهمالكف ريثك هلثموالعاف

 لاق اذكه اةلطم لبقو هنع بصتنا ا ناك اذا ىاثلا همسق ىفو اقلطم

 ىدنع لاعب الو سراف نم هرد هلل لاق سبتقملاف لاقو » ىضرلا خييشلا |[

 نف لاخلا لمتحم زيبعلا لمتحلاك لوالا نا قرفلاو مهرد نه نورشع
 تاولو 6 العاف ىنملا ثيح نم هنوكل مل وق ) زييمتا هصاخب

 ناييلا نكل عقوا نوكيل لامحالا دعب نايبلا وهو زيبعلا نم ضرغلا

 ؛ مهيشغام ميلا ند مهيشغف 9و ىلاعت هلوق ىفاك ميدقتلا نم عنعيال ةيناببلا نع

 نمضتملا رابتعاب زيمعلا ناكف هل عواطمهنال هنمضتن ( امزال هتلعج اذا هأ وف 2

 وحنو] وق )لعفلا كلذ نمضتي لمف عواطمهنال سكعلا ىفلاخلا ذك وحتتفلاب

 بذع ءام ىلا عونتم رحفتلا نال عمجاب ىلا امتا ( انويع ضزالا انرغ
 ( دصقألل ماكتملانال هء) وق ) كلذريغو درابو راحىلاواكلذريغو حلمو

 زيبعلا دوب ْن ١ عا

 كوس 0000 ىلع

 'إ ءاقتناو لوالاءزذلا

 اذه ىلعف ىناثلا زخلا

 ىئئلا ن وكي مدقتلا ئ

 تاحالا :بحو

 ' 4 ناكاذا ف رحل

| 

 ناكذطقث هنغ سصتنا

 ١ رناط لثم قلعتلا
 اهنف زيبعلاناف اسفن

 لطفل هلع بضتنا

 نوكي نا مزلياذ عمو
 . كلذ ىلعهقلعتمل اًريبع
 سيلةثا عم ريدقتلا
 سل لب كادكح

 ' قيوأت ريغ نمزئا#
 6( ىعررف )

 سقما ىف لاقو م

 لجرمسا وهو حلا
 نع .هرد هلل لاش

 لاش الو سراف

 ند نورشع ىدنع

 نيب قرفلاو .مهرد

 ظ مهردلاو سرافلا

 لكسمتحم لوآلا نا

 هنوكل لاا وزينقلا

 ١ ( يميرق ) لاتحالا عفدل نم ىلا ةجاح الف زيبعلا هبف نيعتب ىلب لاخلا كمتحال ثيح قاثلا



 نع اعراخ لالا ١

 احب نا نكعييو ؟
 نأ نكت ىنعل ا

 ةهيسش نع باح

 هبط رشلا ضاقتلا

 ةدام نا تلددلا
 اذه تناكما نمزلا
 ديز ىنا ىنعا لاثلا]

 باوحلا ناك الجر
 اذه نول فا كلذ

 الخادو زييقلا مكح ٠
 ولو ةفصلا مكح ىف

 ضقنلا ةدام تناك

 انك ليالا لاثك
 ةراوانلا هاوح
 لاثملا كلذىف اسف

 ةوقلاواةكردملاةوقلا .

 تنك ةضاومللا

 ا وهو دبز قلعتم

 تناك 6 اهظق: ةونا
 ةهش مدني ديزل

 لمأت :شاسفتا الا

 (ىميرف)

 6 اا -
 حمس

 وهفالاو هلوق ىلا 6 حضي اممأ ناك نأ من
 || ةهبش ةراسعلا هده ىف هقلعل

 حصي مسااسفت نافاسفن ديز باطب ىلوالا ةيطرعثلا ضاقتنا صو ةروهشم
 دينقتي هريس سدق باحاو هقلعال نوكينا حصيالو هنع بصتنا ال هلعج

 مدقمديق اذكو هنع بصتنا اهف اصن نكي ملام دعب زيبْعلا نوكب اهمدقت
 لضافلاا باحاو اسسشن ديز باط لثع ضقتني التل كلذب ةيناثلا ةيطرمشلا

 دال ءاطم نوكي .ناب هنع بصتتا ام نوكي نا مصاك ابق ناب ئدنهلا
 نوكي ناب هقلعتل نوكي نأ حص سوفنلا نم سفن هنا ثيح نم ديز

 اذه نسحتساو هب تقلعت اسس هل نأ ثيح نم ديز باسط هانعم

 01 فنا نالف الوا اها نظن هفو عيب نسح هلا لاققف باوملا
 سل ضقنااو ةيناويْلا ةوقلاو ةكردملا ةوقلاو ءىثلا تاذ ناعم
 اذه نالف ايناث اماو قاعتملل اص ريغ هنا ىنالو لوالا ىنعملاب الا

 الجر ديز نكي ةيطرشلا تذشول ذا ةهبشلا ةدام مسحال باوحلا

 مكحىف هلال مكملا اذهنع جراخ هنا لاش ناالا مهللا باوجلا اذه زج م
 ةهيشلا نع باجحننا نكميرو ؟ ةيلوجرلا ىف لماكلا انه هب ىمنذا ةفصلا
 تناك ولو كلذ باوْلا ناكل لاثملا اذه تناك ول ضقنلا ةدام نان

 ناك ةيناورخلا ةوقلاو ةكردملا ةوقلا سفنلاب ديراول (ناق لوالا لاثملا

 تكيس نم تانلاذا ازيمع نوكينأ حضي مل تاذلا اهب ديراولو اعطق قلعتملل

 ةيافص عيمج عم صخ آلا ةلمح .دارملا تلق نا بيطلا اهل سل ص

 || نيقلا ةحالص مسولو روكذملا لاثملاىف الجر مكح ىف ناك ذئنيغ تاق
 . حالو اذهوه هناب لوقلاو هيلع لما ةدنع بصتنا امل هنوكب دارملا اذلق
 ' اد ةقلعتل هوك دارا]و ىئدتهلا لضافلا هلا رانشا 6 تيس نك

 " ناحراسشلا نتسللو ديو ىلا 'نفنلا ةفاضا ةد قالو هلا ةفاضألا
 ' دقللاو لوألا ةيطرلألا ماهلنقم ف وطعم ردذقتا وهو 'رخآ ناوج
 | هقاعتلو هل نوكينأ زا هقلعتملو هنع بصتنا امل هلعج حصب امسا ناكنا مث

 01 عفد.دقو ىلاتلاو مدقمللا دانا موزل اهد>ا نيهجوب هلع ضرتعاو

 | هلعجدع هنوكب ىللاتلا ديشو اري هلعج لبق هنوكب مدسقملا دربقس

 000 لسرتلا مدشس نال اانا ةديطارملا :ةنح مدع انهيت ذم

 007 2 هناثلا)

 ايد

 00 0 م ا ١ م 5 #9 و
1 
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 د ا
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 ةركب ناكل | زيي" ناكول نام را قال ( نب رشع هفاضا دنع الثم |

 سيل سايتلالاف لع هنأ ىهاظلا لب ؟ املع نوكينا لمتحال ازييمت نكي ملولو |

 ىغرلاخيشلا لاق ( رادقم ريغ نعو لاق إل املع نوكيألنأ ريدقت ىلعالا
 ثيم نوكيو هلصا هيل صاخ ميما عيرفتلاب هل لصح عرف لك وه

 تصاشا وهو اديدح متاخ وحن 4بياع لصالا كلذ مسا قالطا حصل

 باصتنا زوجي الف صاخ مسا هل لصحمل ىذلا عرفلا اماو زيبقلا هنع

 بالطنع رادقملا ريغ روصقاو مل وق بهذ ةعطق وحن نييقلا ىلع هيلبام

 نوكجح. ىدلا زيقلا بصف ىلا جد م هيىلط نع رصق اذاو زيقلا

 زييمتلل بلاط وهام بسانب امنأ هيلع صيصختلا ناف يملا ىلع صيضنتل

 سبل رييقلا ىعدتسي ىذلا ماهبالا نال ( لودي نا ىهاظلا ناكد] وف )
 امزاتسم ماهبالا كلذناكامل نكل ةيسنلا فرظ ىهىتلا ةردقملا تاذلاىفالا
 عفر مزلتسم :ىعتتلااهماهبا عفرو فرظلات الاّة> ا بسح ةيسنلاف ماهباعونل

 اذه ةلباقم نا ىلع هيبنتلا هيف ةتكنلاو ةيسن نع هلوق حص فرالا ماهبا
 ركذمدع رابتعابال كلذك ةيسن كانه سيلنأ رابتعاب قباسلا مسقال مسقلا
 لوالا مسقلا ىف جردنم الحر مأ نأ ىرالا قباسأاىف اه رك ذوانه ةدادلا

 (ردصملاوا هلوق) ه رمس س دق همالكل صاح اذه روك دم ريغريمضلا ناعم

 هلوة ىلا ةجاحال لاق اذهلو ةلملا هبشوف الخاد ىذرلا خيشلا هلعج
 ىفوا لاق اذهلو مسقلا اًذهنم هلعج مل فنصملا نكل ةفاضا ىفوا

 ةماتلا ةمسسنلا نم ةسسرق ةسن ىلع لمتشام ةلمخلا هسسشب دارا هلعلو ةفاَضا

 ديز كيفكي ىا ( ديز كرسح وحن هل وف ) كلذك ةفاضالا تسلو

 هيشوا لعشب لثم هنأك ىا هرخآ ىلا ( ديز باط لاق هناكف هل وق )
 هلوق) هرخآ ىلا ةونا ىنعا فطع اهف اذكو اباو اسفنىف امزانت لعف

 ىا ”رديام لصالاىف ”ردلا ىذرلا خيسشلا لاق ( نبللا .لصالا ىف ردلاو

 ةيسنم بحعتلا نوديرب ميظع ءىش لكف بئاحعلا ءىشنام ىل اعل هللان ال هنم

 لاق ) هلعف بجياام هردهلل ىنعف هيلا هنوفيضيو ىلاصت هيلا ويسب

 يب روفغلا دبع © 15(6)

 ايس 0-2

 لآ ىاطلا لبا ؟
 هيلا فاضملا ذا ع

 ناك املع ناك اذاف

 ند 0 ريثع :دازالا

 مفديف نادر

 نيم ىف سابتلالا
 وهو رادقملا درفملا

 هل لصح عرف لك
 صاخ مسا عل رفتلاب

 هلصا هيلي متاح 6

 'حصي ثيحب نوكيرو
 0 ١ مسا قالاطا

 وحن هيلع لصالا

 هناف ديدح متاخ

 دي دخلا قالطا حصي

 لاش نا مئاخلا ىلع

 ديد متاحا

 (ىكرف)
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 | ةيثلاو هب نروي
 ءانما عمجا زا ناو

 نملانع حصقأ| وهو

 ] وهوانملاو نملاو

 نانما عمججا ونالطر

 نع رق ) ءانماو

 || هللاهجحر نب دلاماصع

 :دج دعب ادهانه ىلاعت

 حراشلان اب باوحلاو

 باحا ىلاعت هللا همحو

 ىلع ءاشب اده نع

 سيل لزتتلا ليبس
 .بنايرا هتمدعتس امث

 ( ىعرت ) ىلا

 1 ا

 عت 7

 ةيدسضلاب كللث٠ ىلع لومخق الجر كاوسو .اناستا كريغ اماو الجر

 انمةنشن ( انمس ناوئمو * لاق ) اضرع كضرعبو الخر كلوطب :وحنو

 ادطفل 7١ نناوتنلا وهو دلوق ) ديدشتلاب ناانم سضقا وهو رصقلاب |
 ناكءاوس 6 نونلاوا هأ ف 2 الجر ؟والجر رشع ةسخىفاك اريدقتوا
 نال اهدلاو نوتسح وحث عما نونال' نورشع وحن عن 3 هشوأ ةسنلاق

 4 ةيناث فاّصنال فاضملانال هلوق () ةردقم تاذنع نوكي هق زييقلا

 فاضملا فدع عم تففضاناو فطام نودد نيءسالاىلا فاضل مسالانآل

 خيشلا لاق ( ءاشالاهذهب مسالا متاذاف ل و ١ ضورفملا فالخ مزلفيلا
 : اهدحا نيئيثىف كلذو زييقلا هنع بصتنيف هسفنب مسالا متيدق ىغرلا
 اهلابو الجر من وحن ميخفتلاو ةغلابملا هيف امف كلذو رثك الا وهو ريمضلا

 وحن ةراشالا مسا امهيئاثو امهبم ريمضلاناك اذا اسراف ه اد لاو ةيضا د

 دوقار ( الخ دوقارلاىدنع دل وق ) ةرانالا مساو ريمضلا سفنوه |
 صوصخ لايكم دوقارلا ساسالا ىفلاق *4ندرك دودناراف محو هناعب زاىعون# آ

 نالعفلا يمك 6 عمج وهل وق ىلا د رفيف لاق ) ناد نرشعو ةعنرا ذخأ ١

 ىرخال مكحلا اذهنال كلذو ةلاحالا يرش ددعلاريغ زييمتىلا عجار
 ه,دصق ءاوسو الوا ا سنج ناك ءاوس درفه نب رسشع زيد الاثم ددعلا

 يقلا دير بجو عاونالا هيدصق اذا ىضرلا خيشلالاقو الوا عاونالا

 ءاتلا عم هناوك بجو عاونالا هب دصقشرل اذاو ارك نبرشع وحن ءاتلا نع

 ناكاذا ىا لكلا مساىف هؤازجا كراشتيىا ( هؤازجا هباثتيام هل وق ١
 هلو إل ءازجا اهل سيل هنا عم سنج ةوبالا نال كلذ اناف امهاو ءزجدل

 .الاو لزنتلاىلع قبم هرمس سدق هءاوج ناك # « هنع بانا نكميو

 نحن ىذلا سنملا بابنه سيل اهرمدكوا ءافلا حتفب ةسلخلا نأ ىهاظلاف
  ددعت هبصقولو سواك ءانتلانع درحلا وهام انهه سنجلا ناف هيف

 | نيبو لدع ىدنعوج هلو (ٍ عملاو ةينثتلا حصل ملهنم سول ادارفا

 لاّئح>الا اذه ( زييقلادج ونا ىنعملاو هلوف ا نادت امو راب كنتو لدع

 (الم)

 ' ريد هل وق ) عمجانون انا قاع م وق ) قابسلا سالم
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 . مل وق )هرم سدق هيلا ريشيسو هيلا انرشاك اهب نذوي امف ماهبالا امنا
 عجار لوالاناكنزولا ىلا عجار ةقيقحلاب وه 6 هفصو- ثيح نم الاو

 ىلا بوسنم ءىث باط انلوق ةوق ىف هناف هل وث ) نوزوملا ىلا ةقيقحلاب
 اذاهنع بصتناام ىلا فاضم اما ةردقملا تاذلا ىذرلا خيشلالاق * ( ديز

 اذا هيلا فاضم ريغاماو املعو اسفنديز باطىفاك هيلا زيبقلا ةفاضا حص

 ديز ءىش ىنك اديهشوا الجر ديز ىنك ىف لوقتفهيلا زييغلا ةفاضا حصيمل
 فيرشلا ديسلا ققحلالاق هإناب: فطعوا ءىشنمالدب ديز نوكي ناىلع
 تاقاذا كنال ةفاضماضيا نيلاثلا ن.ذهىف م ةردقملا تاذلاهرسم سدق

 هتياوجر وهأ اذام ديزنم ىاكلا ناىف ماهبا كانه ناكديز نكح
 هتداهشوا هتيلوجر ىنك ىنعمللا ناك اديهشوا الجر تلق اذاو هثداهشوا

 لاقو مهفلا هيلا قاسنياك عفرلل ةلدنع لعج 6 درفم نعهعفري لاق )ل
 اهليقامل بيسو ردصم اهد عامنا دشن هلم ىف نعنا ىذزلا خشلا

 ىخرلا خيشلا لاق ؟
 اما ةردقملا تاذلا
 ديز ىلا فاضضم

 هنع َنيبْعْلا بصتنا

 ديز 'ىشث وحن
 حصإ مل اذا اش

 هيلا ٌرييْعْلا ةفاضا
 اسهن ديز باطىفاك

 باط لوشن نا لثم

 ريغاماو ديز سفن
 اذا هلا فاض

 د رفملا نع ردانص ْزيبعلاَ كل سها بيست ىأ كسا نع .تاعف لاش اك

 كنالهل بيس ةسنلا ىا ةلىف ةنسن نعوا هل بيس هماهنال درفملا ىا

 ةنس رش هريغ ةقيقملاىف هيلا بوسنملاو نهاظلاىف ءىش ىلا اًئيش بسنت

 زييقلا ةفاضا حصإمل لا راستعال .ببس هنال نيقلا كلذل بيس نذا ةيسنلا كلتف ةيسنلا
 ديز ىنكىف لوقتف أ لج حصي اهسا ناكنا مث دعب هلوق ىنعم اذكو زيسبقلا ىعدتسيام
 ىنك اديهشواالجد | بال ىفديزك هنع زييقلا باصتنا ردص ىذلا مسالا ىا هنع بصتنا امل

 ىلع ديز 'ىث

 . الدب ديز نوكينا

 فطعوا *ىثش ن

 ) ىئكيرق ) نايس

 نيلاثلا نيدهىف

 الجر ديز ىك ىا

 ( ىعرت) اديهشوا

 لب اسفن بصتني نكمل هيلا باط تدنسا كنا الول كنال اسشن ديز
 بنس وه دب زف دير نهن بالط ىا لعاف لصالايف وهذا عفن لير ناك

 مام نعو مالكلا ماك نع تبصتش مهلوق ىنعم اذكو ايي ناصتنال

 ىنعم عضاوملا هذهىف نعنا اسضيا لاَعبْنَأ زوجبو لعافلا مامتدعب «ىجي

 وهو هل وق ) ىلوا لوالاو 1 قبط نع اقبط 3 ىلاعت هلوقىفاك دعب

 ددعلاك كلدل عوطوم روهشيم ساقم اما كلذو ( ءىثلادب ردقشام

 ١ ءىله 00 ىلع هلوقك كلذل عدخلا الو روهشمم ريغ نيايقموا لطرلاو

 ديز لثم ىدنع كلوقو ىشلادب ةاعام ردق ءنملاو " ايهذ ضرالا



 هقس ىنعع وأ 5

 ١ ديدشت ىا ددغتلا

 | لصالا نال ءافأا

 دانسأب 00 تهؤس

 هسفن ىلا لعفلا

 (ىيرق ٠
 ريغ ىالوحاملف م
 تهفس ىنعا لعفلا

 دانسالا ىف لمفلا اذه

 ىف وأ سفنلا 5

 رمضملا ىلا دانسالا

 رتثسملا ريمضلا ىا

 نالف ىلا عجارلا

 ( ىئيرق )

 ليش نم رام 4
 ددعلا مسالا قالطا

 نيعملا ددعلا ىلع ماعلا

 (ئىكرف ١ لا ٠
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 رك ذ ينج هلا لاش نا مديسقت ىف رهظالا ) ماسالا عف 1 لق )

 نون وكلا زاحاودهنم ضرر ىلع باز في رعتلا نال ريكتتلا هبف نسأل و
 | ىلا هسفن هفسو هنطب ملاو هير ديز نيغ وحن ةفاضالا وا ماللاب هب رعت

 |' هنطب ملا ناو هيأر ىف نيغ ىنعمب هبأر نيغ نا نييرصبلا دنغو كلذ ريغ
 || هقس ىنعع وأ * هسفن ىف هفس ىنعع هسفن هقس ناو اكلش هيف نمضم

 'ريمَصلا ىلا لمعقلا لوح املف © هسفن تهفس لصالا نال ديدشصتلا

 هل وق ) ديدشتلاب هفس ىنعع راصف هيلع لعفا عوقوب هدعبام بصتنا |
 | عضولل لماش عضولا لعل ( هلعوضوم هنا ثيح نم هل عوضوملا ىنعملا ف |

 | ىنلاعملا اهب ديرا اذا ليكلاو نزولاو ددعلا ءامما نال ىزاحلا ىعوتلا
 ]| هيعدتست امئاو ازيمت ىعدتستال نزولاو ليكلاو ددعلا هو ةيقيقحلا |

 || ل وق ) زاجي 4 اهيف ىهو ءجساكنوزوملاو ليكملاو دودعملا اهب ديزا اذا |
 |. نم ىضرلا خيشلا هركذامل عفد ( لماكلا ىلا فرصنم قلطملا نكل

 || اضيا مفدي نا نكعو قلطملا تبانلا ىلعالا لديال رقتسملا ظفل نا || لوحو هسفن هفسلا

 .ىراطلا ثداحلا ةلباقم ف لاشدقو مودعملا ةلباقم َْق لاش دو تبان ناب |

 دارملاو

 ةدارا ىلع قيم مهنم اده لعل اناق الجر اذحىف الجرف لاحلا اكو هنغ ْ

 نهالاهيف ماهما الو هل وف ( الجرون و الجر هب رىفاك ةراشالا مسا نممهبم نممهبم |

 امال وةستسلا عر للا ىسملاب لطرلا تاذذا ةلعاسم هيف (هتاذ تح

 ماما )

 | ايلف ( عضولا بسجل رقتسم ربغ هنكل ءلوق ) ناثلا وه انهه

 | ىلع هقاللطأ ناف ن.رشملا فالح ابهرتاعم نه دحأو لك ىف ة هةفح نوك

 "|| فاصوا نع زارت>الا هب عشب اذك و ]ل وق ) زاحم اهنم ةصح صوصخ

 || دعب ايقاع رك ذل ةجراخ اهلك عباوتلا نا لاقي نا نكمي لبق ( .تامقبلا

 | تجرخ دق كرتشملا ةفص نال رقتسملا ركذ ىلا ةجاحال ذئنُ لاشال

 ا | | الا نارقلا جارخال رقتسملا ركذ نا لام نأ زوجي لوشن انال. كلذب

 1 أ "تلق نا ( موهفملا اذه ىف ماا الو.ءل وق ) كرتشملا نم دارب امل ةنيعملا
 أ اويهذ مهنم اريثك نا عم ةراشالا مسا نع ريرقلا ملال نا ىننط اذه

 لاحال اذ نغ زيبمث © الثم اذهب هللادارا اذام ف ىلاعت هلوق ىف الثم نا ىلا

 تو درب تر وقع كمال



 ا ظ أ ا١ا/* مس

 اذأام اهم مضاومىف اسماق بحي قو ( لماصا) قدح زوو لاق ) |
 هتعب نعلا ىف لوقنف مث وا ءافلاب ةنورقم هريغ وا نم .دايدزا لاخلا نيب |
 نعلا بهذ ما اديها نك تهد ىاادباز مثوا انعام مايد |

 نأ رقلانم | ا لكتأ رق نعلاريغىف لوش 1 دايدزالا َْق اذذ> ا انئاز ْ

 دوعصلاو ةدايزلاىف مول لك ةءارقلا تهدف ىا !دناز مّ وا ادعءاسمل ١

 نومضم ربرقتل اما ه6 ا ل ةدك'ؤملا لابطا قا و ل وف 2 ظ

 .اصضخم ادبق ثمل اهناف ( ةانكؤلا قالخم لءامال دق ةلقتنلاو ول وق ) |
 اهنا داري نا الا حي ريغ * لماعلل دبق اًملطم لاخا ناب لوقلاف لذاعلل

 هيودس ند نانقتلا كلذؤ هقخا قالا و رودتلاو زال كاظ 1
 لاح ىف هتفلرعو بالا تنق' كلوقل“:ىنغمال ذارظن هو ىخذرلا خيشلا 8

 5 * لاخال ناث لوعفم وهف افوطع هملعا ىنعملانا دارا ناز افوطع ةيعأ

 ةلجخا مم لماملا نأ وهو كلام لن: هبلا ْتهذام ئدتتع' ىلاوآلاو لاق |
 ةيسن نم دلو ىنعملا ه كلذو 6 افوطع " كوبا كيلع فطعن لاق هن فا

 ةدكؤأ مدقتسال اذهلو 5 ايونعم انهيف لماعلا ناكف ًادتنللا ىلا ريا

 ىلع فوطعم ( هتبثا ىنمع وا مل وق ) اهدحا ىلع الو ةلمجا زج ىلع
 قحالو تايثالاو قيقحتلا ناينعم انعشتم :قحال نوكف ىنءملا اذهم هلوق

 نيس نا دارا اسمهل ىوغللا ىنعملا نيب املو قيقحتلا وهو ىنءم ادرخت

 ةريخالا ةروصلاف تايثالا قاعتمو نيتروصلا ىفال قيقحتلا 106 نا

 ىا لاقف هتاسثاو هنقيتل ىنعم الذا هتاذال با هلا :ثي> نه. بالا وه

 ( اهلمع فذح بوجو طرش ىا هل وق ) ءرخآ ىلا كل هتوبا تققحم |
 نال: ةثلثلا زومألا هذه تردق انا اهلمط فذح بوحويفابإ

 لات :هلوقك ةلمف ةلقع ةدك وم .نوكت دق ةدكؤملا لايطا نان
 لعاب ةدك ولا صصخ نمواودسفتال ىا 0 نب دسفم ضرالاىاوشتالو ِظ

 اماريثك و داسفالا ىنعم نبدسفم ىلاعت هل وق لعحعيف " رداصلا هلاثمالو أ ةيمسالا

 زيمااوريسفتلا ونيستلا هللاش. و( زييعلام] وق )ردصملا ماقم ةفصلاهغبص 4

 ماهبالا ف ريو سانجالا نيب نمد زيغ ملكتملانالاهحتشب لاقي دقو ليقءايلا رسكي

 نذا حف ربع ؟

 سيل لاخلا قاطم'

 لب لماعلا دف

 . لماعلا دق ةلقتنملا |

 (ىكعرف )لو والا ال

 0 ناثلوعتمافوطع»
 . كلذوهلوق ؛لاحال

 ىنءعم ىا ىنعملا ه.

 ةلمجا
 نوكيىا اذهلو >
 ايونعم اهلماع

 ( ىعرف)
 نيتروصلا ىف ا/
 نوف ةروصاهدحا

 ند اذوخام قا
 ةروص هساثلا تةقح

 ةديشاخ ةوك
 تققح نم

 ظ ( ىعيرش )



 ا 1079 قمح

 اول و ) هردملا ريغو كردملاوا جضنلاريغو جضنلاب اهلل وأتف صاظاا وه

 نوكي و لاق نيثدخلا ىذىففكلذ ليصفت م دق ( دحاو ءىشب قلعت اذاهنال
 ؤزالا برعبف درفم ماقم ةيلاملا لَا ماقثدق ىضرلا خسيشلا لاق (ةل+
 | ىلا هافو م لاحخلا ماقم همايقل هريكنت مزتلو ؟ لاخلاباىعا امهنم لوالا
 | ءاشلاتعب ع وحنودقنلاب دقنلا ىا دب ىذب ديوذ ىا دس ادم وحن ذاش ىف

 | اهردو ةاش ءاشلا تعب مهلوق اذكو مهردب ةاش لك لصالاو مهردب ةاش
 ٠ بصنق نان و رقم مهردو ةاشىا هتعضو نجر قف 5 عم ىنءع واولاو

 | و2لدالا ل لع ه ىتأيزا زوم ليلخلالاق باىعالا امهلو.قل نا زحلا انهف
 || (يبطاةلزنع لاخلا نال مل وق ) مهردو ةاشو مهردب ةاش ءاشلا تعب
 | اهنومضم عوقو تقوب لومفملاوا لعافلاب كعفلا قاعت ديفن لاا نالو

 ا ( واولاو ريمضلا هو هلوق ] هن ومضم عوقو ءاثنالا نم دسصشالو

 || نوكيال اذسهلو طبر ةدايز ىلا تجاتحا ةلضف ةيلاخلا ةلملا تناكاا
 | لدا ابيجهل لصح .اذا الإ ابفصووا اريخ. ةعقاولا .:ل1ىف ةطبار واولا

| 

 ءردلا ريكتت م زل, واب
 ماقم همامشل ل والا

 (ىعررت ) لاخلا

 ذاشىف ىلا هاؤو م

 ردةملاؤس باوج

 (يعرش) 5

 ةامءاشلا تمعن

 لوعفمءاشلا مهردب
 ع

 ادّنم ةأاشو تعب

 أ ل .تناو الا كنمج ام وحن الا دمي امهعوتو» كلذو لاسفنا ||ةماوءربخ مهردبو
 | سلب ةردصملا ةلمخااهمكحىفو ( ةيمسالاف لاق ) ريقذ وهوالاىنءاحامو نهرب هنكل ةملاح

 00 فرش وبه نامزلا ىلع لدئالو حدالا ىلع ىننلا درحغل اهنال

 || ةسالملاروهظ دنع نيتطبارلانم ةيمسالا ولت دقو ةيمسالا ىلع لخاد

 ]| طبرلا ىلع لدت اهنال هَل وف ) لياق وهو بابلا ىلع ديز تجرخوحت
 || ىلا ةيعاد ىهف قباسللا عم عمحلل لصالا ىف اسهنال ( صالا لواىف

 |١ كلذو واولاب عمس دق ( ريمضلاب ثنزثملا عزاضملاو لاق ا) قباسلاىلا رظنلا

 || عراضلافطرتشيو قوذح ًادتبم ربخهنالوا درفملاتهباشناو ةلج اهنال

 1 هلو ) اموحنو ناو نيسلاك لا.قةتسالا فرد نع هولذ ا عقاولا

 ]| هيقدياللاق هناف ىمدنالل افالخ مب ناكناو 6 ىناملا عراضملا ىلع ةلمتشملا
 | هظفلب عراضملا قشا اذا ىخذرلا خلا لاق ريمضلا عم نآأك ناو واولانم

 فيريثلاديسلا هركذ قيقحت اذه هرخآىلا ( لديل رل وق ) واولا
 1 ١ هرك لاجل نا دش قيقحتاا نع كعل مالك انو موقالو ه رمز سدق 0

 ( لاق )

 ةاشىنعا لوالاءزخلا

 ( ىكررف )



 ادد توسان لئن سك كال 20 ينته غ0: تظل سلا وسوف

 ا و ا ا عرب

 سه 0
 الاح ةفاك لمحم دل وق ) عقول زاحولف اهعدقت ءاحصفلا نه عمس ملو ا

 تلق نا مهرسؤي امع سانلل اعنامالا كانلسرا ام ىنعملاو ( فاكلانع
 رصخلا حصي فيكف اسما لسرا ايهان اعنام لسرا اك مالسلا هيلع هنا
 هللاىلص هنال سائلا نم الاح هتاعج ذاك ىتيقحال ىفاضا رصحلا انلق'
 مزايف لماعلل دبق لالا تاقنا نيلقثلاىلا ثوعبم ملسو هيلع ىلامت
 لاخلا + اناقدنع هخارتل كلذك سلو لاسرالا تفوق فكلا نوكينا

 ةراشالا م در كلا نه نوكينا مزليال ربدقتلاو ةردقم

 ءاتناىلا|ويهذ مهنمريثك و ةيفاشلاو ةيفاكلاك( ةغلانملل ءاتلاودل وف ( هيلا

 ' (ةفاك ةلاسرا ىا هل وق ) لاعفمو لوعفو لاعشب ةصوصخم .ةغلابملا

 ةلخطاو افك فكي ىا  اردصم اهلمجم مهضعبو مل وف ) ةلماش ةماعىا

 ةمزال ةطاقك ةفاك نال ( فسعتو فلاكت لكلاو هلوق ف ةردقم لاح
 اذه هنم ردامتملا نا ىنالو ىضرلا خيشلا هب حرصك ةفاضم ريغ ةيلاحخلا
 ىضرلا خيشلا لاق ( ادماح وا اقتشم لادلا ناك ءاوس دّْل وق ) ىنملا
 دماح مسا ىهو ةئطوملا لاخلا اسابق ةقتسشملا ريسغلا لاوخالا نم

 أطو دماجلا مسالا ناكف ةقيقلا ىف لاحلا ىف ةفصب فوصوم

 هايس سعان رقءانأْز اانا وه 4 ىلاعتهلوق وحن ةقيقحلا ىف لاح وه امل قي رطلا
 ادسا ديز ءاح وحن هيبشتلا هيدصّشام اسهئمو اهب الجر ديز ءاح وحتو
 اهردو ةاش ءاشلا تعب وحن ىف لالا اهنمو اعاجشو ادسا لثم ىا

 انطق أزحلا ءازجا نم ءزج لكل لمحتف طيسقتلا دصقتنا هتطباضو
 واو عماماواوب عبات ءزمب هدعب ناتو لالا ىلع طسقلا كلذ بصنتو

 هيف ىتبام وه هل وق ) محردب نب زيفقربلا تعب وحن را فر2 وا فطعلا

 خارم هلا ىف لاق ةصوفع عون هيف ىتبام لاَشإ نا رهطالا ( ةضوح ةضومح

 حلب مثجتفلاب لالخ مث حاط لخنلانمادبام لوا * امرخ ٌءروغ * رسب

 نيلو ( ةوال> هبفام وهو هلوق ُُز رك مت ٍبطر# رسل مك كب رحتلاب

 ىلاةراشااذه ناك اذا اذه رسل سلال وأيناىلا ةجاحالو هدأ وك(

 رغلاىلا ةراشاناك اذا اماو هقاقتشاهملع لدبام لخنلاوه رسملانال لخنلا

 ىاتردقم لاخلا
 الإ كانلسرا امو

 تكلا تناردكم

 ةراشالا تيما م

 في.رعت نم هيلا

 ( ىميرق ) لاخلا

 ىنيلا هانلزئاانا
 مسا انآرق ظفل نا
 فوصوملاح دماح

 اب نع ىنعا ةفصإ
 ةقضحلا ىف لالا هو

 ( ىكرف )
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 ىلع لديال نكل هب هيشملاو ةيشملانيب كرتشم ثدح ىلع لدي هييشتلا ناف ورمعك ديز وحن نينيعم ريغ ىلع لذي دقو ورحم نم برضا ديزو

 هجوب نيثدحلا فالتخا زوج نب ريدقتلا اك ىلعو ؟ ثدح ةيص وصخ !!نب ريدقتلاالكىلع و

 هنوك ريدشت اهدحا

 نينيعم ريغ ىلع الاد
 وكر دقت ىاثلاو
 لب ثدح ىلع الاد

 (ىكعي رق) نينيعم ريغ

 دج وب ىأ يماي م

 (ىكيرف)

 ماي سن افلتخا اذاو كلذ ريغ ىلا لاسلاو قاعتمللاو نامزلاو ناكملاك
 كلذ ىلينا اومزتلا هب قلعتبام اسمهنم الك ىلإ ىت> ةراسعلاب ايم مل اهو

 لماعلا ىلع مدقةتلا مزا ناو هب حرصملا ثدحلا كلذ بحاسص قلعتملا

 ديزلوقتف نابيلا ىلع صرحلاو ساستلالا عفد لجال كلذو فيعضلا

 ارسب اذهو تيسلاموب ورفمك ةعسجلا مون ديزو ادعاق ورممك :انمئاق
 هلوق نوكي ذئتيحو (مالكلا ىنعم اذه ىلعف مل وُقإ) ابطر هنم بيطا

 ' اد و لامدلا 5 ىودرلا لماعلا ىلع هلوق نع الا فرلغلا .قالخي
 آت ردقتت ةضارتغا نوكينا لمتحو ىاثلا لامحالا لع مدقسال
 هج رشىف فنصملا هذ هيلاو هرخا ىلا (الخاد هتاعج اذا اماو هل وق)

 فرظلانأ وهو (ىنانلا لاّحالا وه دارملاف مل وق ) هيلا ةراشالا ترم اك
 ىونمملا لماعلا ناكاذا ىنعي ةلمخاىف ىا ىوملا لماعلا ىلع مدَش
 اقافنا هيلع فرظلا ميردقن زج مل كلذك . نكي ملاذا هناف ههتسشوا افرط

 اف رظ ناك اذا لاخلا ميدقت زاوجب ناهربنبا حرصدق ىضرلا خيشلا لاق
 ليبقلا كلذ نمو ههيسشوا افرظ ناك اذا ىونعملا لماعلا ىلع ههيشوا

 ىلعال و لاقإ نيتس لماعلاو لاح هنف نيتسب هنم”ركلا ىانيتسب "ركلا تربلا

 ابوصتموا اعوفرم ناك اذا لاسملا ميدقت زاوج هن موهفملا ( رورجلا
 امهيلع اهعدش نوزتوجي الف نويفوكلا اماو نويرصنلا هيلا بهذ اك
 اردؤم لاسحلاو اموف يم اهمحاصص ناك اذا ضو ةدحاو ةروص ىقاآلا

 ناكاذا ام هئم ىتتسا (ةفاضالاب ارو رج نأ اوس هلوف) لماعلا نع

 زوجي هناف همأقم هيلا فاضملا مايق زاحوا هيلا فاضملا ءزج فاضملا

 «ميهارب | ةلمافشح عش و * دز دب ايشام كردش و ةلقىلع ن 5 ميدقتلا

 لعافلانال دب زءاح اهكاروحت ىلعدريال لق 5 لا ةعب ان لاخلا نال هلوقف)

 ادت ءملاب سابتلالا ضراعل عنتماناو لعفلا لبق و هل هيلا دنسم هنأ ثيح نه

 رو لل نع لالا . رو را اهيحاسص ىلع اهعدشت عنمدجو لق

 21و
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 را وق) اهعونوا اسهنم دحاو لكىا (لوأتم لاق) ةفاطلا اهمضبو
 اىهاظ ةفرعملا لاحلا ىخذرلا خيشلا لاق ( نيسهجو ىلع اهلبوأتو
 نيهح ولا ىلع اهل وانتو ماللابوا ةهفاخالاب انهش رعت ناكاردضن لاكن

 اهيابوأتو كل ذك اضيا ابههفرعت ناك ردضم ريغ تناك ناو

 مهترثكب ارئاس اريثك ىا ريفغلا ممم مهب تريم ةركتلا ىنممىف اهنا

 ءاح وحنو ال“واف ال“وا ىا لؤالاف لوالا اولخد وحنو ضرالا هحو

 ةيناغعلا عامسالا هذه ناف مهأ شع ىلا مهتعبرأ اذكحو مهنا لاحرلا

 اهعوقول لاخلا ىلع زالاىف ةبوصنم مدقلام ريمض ىلا تفضا اذا

 أ ملوق ) ميمي ىف اهلقال دك انو ءرجلا ىف نيستحت قآة 1 عقوم

 فذحلاو ادرفنمو ةكرتعم ىا تافصلوا ( لامفال رداصم اهنا اهد>ا

  ىغزلا خيشلا ةدعاق ىلع ىناثلا لاثملاىف بجاو لوالا لاثماىف بجاو ريغ |
 دهعال ماللاناىنعي ؟ ( تاركنلا عضوم ةعوضوم فراعمو هْل وف )

 تناكولذا ادرفم لاخلاو ( ةركن اهنحاص ناكزاف لاق ) ةكئازوا ىنهذلا

 لجرءاح ون (ةكرتشم لاخلا نكت دول وف ) مبدقتلاال واولا بحواةلمح

 لعافلا نع اما لاحلا نا هبف ( صيصختلا مل وُق) نينكار ديزو

 ىلا ةجاح الف مدقتلا مكحلاب صتخم اسمهنم لكو هب لوعفملا نعوا
 صيصختلا ىدحالف رخآ مكح لالا لاه ناالا مهللا رخآ# صيصخت
 هيف ( ةفدلاب سنتلب الثاو مل وق ) رخآ مكح ىلا سايقلاب لصاحلا
 ةركللا تناك ناو ؛ ميذقتلا بجول اروذحم ناكول سايتلالا اذه نا

 نود ( ىونءملا لماعلا ىلع مدقتتالو لاق ) ساشلالا قّحتل ةصوبصخي

 اهلاصا ةاعارا واولاأاه ريدصتك عناملالا ْ راح هيلع اهعدشت ناف ىطفللا

 اهلماع ريدصت وا تحيعتلا لعفك لاعفالاف فرصت مدعوا فطعلاوهو

 ءاحاكار ىذلا وحن تالوسوملا راسزود لوصولا لل راردا 0
 نيثدح ىلع لادلا نا ملعا (ادعاق ورمعك امناق دبز لثم ادعاهن مل وف)

 ورع وديز براضتو ارمعدب زي راضو# نينيعم نيث دح ىلع لديدق ادعاصف
 بس مسح

 ةرتلا للا ضوه ءارقلا لقو اوس امد ل10

 وهذلاماللانا ىنعلا*

 ' ةفاضالاو هرخاولا

 ىلوالافهدحوون ىف

 ماللانا لو#َه نا

 دهعلل ةفاض الاو

 ةديازماللاو ىنهذلا

 (ىكرق)

 صيصختلا وهو «

 (ىكرف) ميدقتلاب

 ةركلاا ناك ناو

 ةفاض الاباما ةدوصخم

 لجر مالغتيًاروح

 فصولاب وا اك ار

 الحر تءأو وح

 اكحار امالغ
 وحن قارغتسالاب وا
 ايكارالجر تيأرام



 لالا سفن 00 ب

 هي

 نيي رصبلا بهذم

 ناف نييفوكلاو
 ىفانشقعي تلمجا

 لعافلات رهضالاحلا

 وه م6 الادعىفا

 نبي رصبلا بهذم

 الادعب تلمعا ناو

 ”لعاشلا ترمضا

 ( ىكررق ) ظ

 هذم وهام امدقم

 نيف كلا

 عوفو حصيلهلوق 9

 نا ةنع قرت
 ةفموا نم كشآلو
 هرايتعا ند دب الق

 ( ىكرف )
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 الا هنع صالخلا نكمل فسمعت الا دعب هلووىف هح راش لاق ىهدنا

 لاخلا هلوقىف اعزانم هيلع امدقم هلوق نيبوالادعب هلوق نيب نا لو نا
 م نييهذملا ىلعو ؟ اهسفنوا لاخلا ريمض وه ذئنيح فرظلا لعءاف نا ىنعي

 ةيفرظاا عوقو حصيل ع داع رابتعانم دبال نا ىني الو ةركذلا ريمضال
 لقوا لاقول لاق م اهنع لاخلا الا دعب ريدقتلاو ةركن هلوقل ةفص

 لوش نا بج و تذحت لاقول هنا ىنيال ف.سعتلا نع املاس ناكلالا

 راصتخالل امور كلذ لاق هلعلف مالكلا ل ا لالا ىلع ل ادلاالا لوا

 اق رفمءانثتسالا نوكي نا الا الا دعب عقنال لاخلا نال ىننلل اضمن لاق امباو
 00 اها بفتسملا لاق اردانالا بجوملاف نوكنال غرذملا ءانثتسالاو

  لايطأ نوكن نا حصب الق اهابقامح اهدعبام مطهالا نال انه ا دا

 هل وق ) الادعب هفصلا عوقو زاو رظن هيفو اهنع اهعاطقنال اهل ةفص

 سابتلالانمؤي ميدقتلا نال ذئنيح ريكدتلا نسح امبا ( لاخلا هيلع امدةموا

 ةيسنللاف رظانلاف نوكي ذئايَحو ( ملا اهيحاصو هلوق لعجيو هأ وش ف ةفصلاب

 ايلاف فرعتب ىا ةفرعم هلوق نم دافتسم ىلعف زعم ىلا رياو ًادتملا ناب

 ماوق ) علا دوزلا ةيشاسلا ىف هريس سدق لاق ( اهد زب مو هلوق )

 ”اادالا ةيالاىف هنأ نسدق لاق ( لادلا 'صقن لع قفسشي لو
 .صخغأ نم ةحوتفملا ةمحعملا نيغلاو ةلمهملا داصلاب صغنلاو فوملا
 مام دارك #* لجرلا صغن خارصلاىف ىلا هدأ سم مل 32 مم ىا اصغن لجرلا

 هل وف ( دام رخ نانا عج 2 "وول و9 « ناب ابا سوو دعوا

 ضوملا لوحام نطعلا ةيشاخلاىف هريس سدق.لاق ( نطعلانم درب مث
 >انملا كربماو لبالا كرابمنم رثدلاو

 دوو ردصم دولا ةيشاخلاىف 0 رم سدو لاق : هدودحو هب ترصو

 لاق , * ندرناباو> رثش ىاح * ىنعي خا

 ىخذرلا خشلا لاق ىهتنا ةدعوو ادعو دعب دعوك ةدحوو اددحو دحم

 ىنالا بصنلا مزالو ريمضلا ىلا ةفاضالاو ربك ذتلاو دارفالا مزال هدحو

 مايقل تفذح مث ءاتلا هلا نا لاق نأ زوجي لبق ةصوصخم عضاومىف

 ( كدهج هتلعف لثم هل ٍض )ف ةالصلا ماقاىف لق م هماقم هيلا فاضملا

 ميلا مضب انهه دهحلا ةيشاحلا ف هرس سدق لاق باطما ةغيصب

 .( دهخاو )
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 لوعفملاو لعاسفلا ةظفا قيقحتل انهه لماعلا لصف ( ا اهلماعو لاق آل ظ
 أ ىونعملا لماعلا ىلع لاحلا مدقت عانتمال ةئطوت ن ركل و امهتبونعمو

 دارا هن كو ه عان مالا صيصخت نه موهفملا ىغفللا ىلع اهمدقن زاوجو

 ا ةيط ون وهام رك بسانملا ناكل الاو ميدقتلا ثحابم نيب لصشأل نا

 ظ هلوف رف هتغص نم ىأ ( هيبك رن نم وهوددل وف) لصفتلا كلذ بقع هل
 | مدعل ههيشئملا فورألا نه ناو ناو ىنألاو ماهفتسالا نود ( ةراشالاك

 ىذرلا خسيشللا لاق (ىحرتلاو ىقلاود] وق) اهلمع ىلع لاممتسالا دورو 0

 وهف " ريخاوه ديقملا لب نديقم اسل امهنال نيلماعب اسيل امهنأ ىهاظلا

 اريقف تلعجو عجار اريقف ىتا تيل تاق اذا كنال ثحب هيف لماعلا

 كلذ ىلع ىنعملا سيلو ريقف وهو عجار ىن.ا تيل ىنعملا ناكل /ربخلل اديق

 دسالا هن 1 هلوف رز امحار |ريقف ناك ناو ىبا تدلع هانعم لب

 هيشنلا ةادا فدحم ةائاص دسا ديزو اتاك وردم ديزو 4 ةلئاص

 ىفانيلاؤسلاو فيكل باوج لالا نالو لبق ( ةركذلا نال دل وق )
 امولعم نوكي نا حضي هنا عم ملل باوج هل هلوعفملا نا هيفو ةيمولعملا
 هلوق ) رخآ رايتعاب الوهج نوك نأ زوم رابتعاب مولعملا نا لاخلاو

 | ةصوصخلا لمشيل ةفوصوم لد, ةصوصخم ليقول 6 ةفوصوم ةركن
 اهيفش اهمومعو ( اهقارغتسال هلوق ] نسحا ناكل ةفاضالا

 2 الاحا يما تالعج نا هلوف ( هانعع اموا ىننوا ىهيأ زيخح ىف اهعوقووا

 نبصا ىا ءانل واف لعافلا ريوض نع لاخلا ىلعوا صاصتخالا ىلع

 نسل صا لك رم الاح تاعجول كنا قال هل وعفم ريمص نعوا ايما

 صوصخم هنا ثيحنم هنع الا نوكي نأ زاول دوصقملاف اصن اضيا

 هبشآ اهنال ( ماهفتسالا زيحىف ةعقاووا مدإ وق ) فصولابوا ةفاضالاب

 ءاضقنالا دعب وا يل وق ) ةبجوم ريغ اهن وك ىف ىننلا زيحيف ةعقاولا ةركنلا

 0 سدق 2 م ( ىننل
 ا لاق ثدح بأم الأ ةرايع ةركذلا 22 نييعل ىف

 ا هف رعملا ءاضع ةسغموأ ة هفوصوم عاركت الا لاخلا بحاص ىا نوكيال

 | لالا هيلع امدقموا ىنلل ءاضقنالا دعبوا ماهفتسالا زيحىفوا اهقارغتسال

 . حللامعتسالادورو ؟
 . ماهفتسالا لمع ىا

 .ناوناوناوىننلاو

 ىنعم اهنم طيتتسا

 ١ هلق انضا لفلا

 ' هيدا نم. طماتسإ
 .مهفتسا لانكم ملاق

 كلوق نمو ديز مايق
 تيقن مئاسقب ديزام
 كلوق نمو ديز مايق

 متاق اديز ناو نا

 ديز مايق تققحت

 ( ىميرق )

 لماعلا وهف هل وق ب

 لماعلا ربخلا ىا

 ىحرتلاو ىنعلاال

 ( ىعيرف )



 ىا نكي مل ناو *

 هند رق دجوب مل ناو

 دائاح فرعا
 امهنم لك بحاص

 لك لعج ىلوالاف
 تنجح امهنم دحاو

 تيقا وحن هبحاسص
 ادعصم ادرار ددعتم

 (ىكررق)
 ةق رفملا لاح قدح مب

 نم هرخآ ىلا
 قح ىنعي ففي رعتلا
 عش نا ةقرفملا لاح

 بيتر دح ى عا سم
 لاثملا ىف ام اهيحاص

 تقل ىنعا لوآلا

 ادعصما دي زارددعنم

 (ىكررف)
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 لدت اهنا مث لمات ىوخحت :لوعفم وا لعاف هنا ثنح نم هب لوعفملا وا

 ( مملاال هل وق ) امهب لعقلا قاعت نامزف لوعفملاوا لعافلا ةئره ىلع
 انكار تبرض كلوقك فيرعتلا زاح لوعفملاو لعافلا لاح تقفاوت' اذا

 فرعي ةئيرق كانه ناكناف اتفلتخا اذاو نيبكآر كلوقك عمْجاو اديز
 تيقلو# ناكام فيك امهعءوقو زاح امهنم دحاو لك بحاض اهب

 بنجم امهنم دحاو لك لعج ىلوالاف نس ملناو ؟ ةردحتم ادعصم ادنه
 لاح لعج  تفءعض ىلع زوجنو ادعصم اديز اردحنم تقل وحن هيحاص

 هحانص بنحب نيلالا دحا عقيل لعافلا لاج ربخأتو هش لوعفملا
 ةقرفملا لاخلا قح م لصفملا حارش ضعب لاقو ىضرلا خيشلا لاق اذكه

 لعافلا نع ريم ( ىنعموا اظفل لاق 0 اهيحاص سيرت دح ىلع بترت نا

 هلوف) حرشلاىف هيلا راشاك ردقملا ناكل ربخوا امهنع لاحوا لوعفملاو

 هن اكفرإ وق ) لماعلا ليصفت اذه ىلا كدشرب ( لا نوكيناب ايظفا ىا
 امهداحنا ةءالع نيموهفع صخش لعف قلعت ناف ( لوعفملاوا لعافلا

 تاذلاىف لخادلا نال ( ملا هيلا فاضملا نع لاحلا ناكف هل 1 قو اناذ

 مهضعب هلاق امل قفاوم اذه ( 1ا ءىرقولو مل وق ) تاذلا مكح ىف

 اوز وج روهلاو ليوأت الب زدصملا نعو هعم لوعفملا نع لاخلا زاوج ْنِم

 اد ول هلا حن الا ١ لوعثملا وا لعافلاب امهلنوأت انينع لاملا

 لاثم ( امتاق رادلا ىف ديزو لاق )) هيف لوعفملانع لاخلا زاوجمزل كلذك
 ه>ح رش ىف هلعج فنصملا نكل ديج هيجوت' اذه امكح ظوفلملا ىظفللا
 ىظفل لعاف ىفرظلا لعاف نا هيلع هخو ىونعملا لعافال الاثم

 نكي. ملام هلماع رابتعا نأ لاب نا الا مهللا مالكنلا مظن ىف ردقم هلماع نال
 امئاقنا لاش نأ زوجالو ىوحفلا نم موهفملا مكح ىف ناك ىنعملا ةرورضا ١

 ىذلا ريمضلا م هداحنإل ىعم لعاف 0 اذلم وهو ديز نع لاح

 زوال اذو اهبحاسصصو لاخلا لماع فالتخا مزلي هنال فرظلا لعاف وه

 مل وذ ) روكذملا ريسفتلا ىلع ايونعم العاف ريصيال هنا ىلع نيرثكالا دنع
 هشمال هيلا راثم ادرز نال ىلوا لوالا 14 هيسئتلاوا ةراشالا ىنعم رايتعان ل

 لعفلاو مسألا برات عم ديز اذ وه ةقيقح هيلع هيلا ناف هيلع

 6 لاق )



 ور# و ديزلام لثم كلذ هريدش فوذحم ريخ ورمعو ديزلام لثم هل وقنال

 هياع سقو ورمعو ديزلام لثم فطعلا زاوج عم ىونعملا لماعلا ىا
 ةنمضتماباسضقلا كلتف مكحم ةنمضتم ةيسضضق لكو نيريخالا نيلاثلا لاح

 لاح نم ( لاخلا لاق) ةلثءالا كلتىف لماعلا ةيونعع امكح اهلمي: ماكحال
 بالعنا نع ولخيال هنال ؟ اهب مسقلا اذه ىمس اعناو بلقناىا لوحي ءىثثلا

 ةرهاسظلا ةلاغا ىلضالا ىف ةئرهلا ( لعافلا ةئيه نيسام لاق ) املاغ

 بسحب نوكينا نم ميا ىهو ةلاطا انه دارملاو برغملا ىف اذك ءىثلل ءىهتملل

 ' ةردقملا لالا ضو اهريدقت يس وا ةققحلا لالا ىو اهققحت

 اذه# طخ وحن دولخلا نيردق»ىا ؛#نيدلاخ اهواخدافؤب ىلاعت هلوق وحن

 هنوبت ةردقمىا ايس قحساب هانريشبو 9و ىلاعتهلوق وو اصيق بوثلا

 1 00 و لعافلا سفن لاح رانتعاب نوكح, نا نم متا ماضياو

 نعل مئاق هو ديز' ءاحم ضقناا دربالف امهقلعتم لاح رايتعابوا

 هءفد ف لصفملا تحاضص ىلا تسد و ملا ديزو كنا كلوش  ضقنلا

 ه. لوعفملاوا لعافلا مزال ةئره نيبي متاق ديزوناهيشاو> .ضعب يف لاق هنا
 ناكف مزاللاب موزاملا نع ريبعتلا مهمالكف رمتسا دقو نايتالا نامز ىنعا

 دبز نامزل هه ندب دبز مايق نال ديعب كلذو موزلملا همه مزاللا ةئيه

 نايثآلا لعاف ن :.ع اق زاقم انسامم ناك امل ناببتالا نامز ناو ليوات الا

 في ردتلا 0 نا ىلع امه داحنالا ىوعد مالي 1 هلوعفم نعو

 ىلع لاخلا نا قحلا ىخذرلا خيشلا لاقو ةرهاظ ةلالد هيلع لدن ال

 0 امهتهام فالت>ال دح اسمهنم لكل و ةدك وم و لَن ناب رمح

 ىذلا ثدحلا قلعت هنومض» لوصح تقوب ديقسس مالك ءزج ةلقتنملا
 ءزج انلوّدو اهار< ىرحب اعوا لومفملاوا لعافلاب مالكلا كلذ ىف

 هءالغ بوكر عم بكحريو ديز بكر ىف ةيناثلا ةلممعا جرم مالك
 ةلمح نوءضمل ار رقم ءىجب ثدحريغ مسا ةبك و١ دح والاح امهلعحم ملاذا

 ثدح نم ىا هل وف ) اءوجر منج وحن نع زارت> ا ثدح ريغ انلوقو

 لعاذلل ةّئس:اهل ودم نا ىلع لالا ةلالد: ىف ( هب لوءفموا لعاف وه
00000 

 ١ كلذو انمكح امتاو هلوقب هرس نيدق هبلا راما ىلع ١| مالكلا موهفع

 للا ولخيال هلال ؟

 هش ىلسم الا نال

 هيد نوكي نا

 ':اهلاش نم ىا ةلقتنم

 دوخ ولا نملاقتنالا

 ةلاد مدعلا ىلا

 دددعتلا وثدحلا ىلع

 لاحلا ىف الا مهلا

 )دز وحن ةدكؤملا

 اذلو افوطع كوا

 . هنع ازارت> ا الاغلاق

 ” ةع)
 طاخ نم سا طخ م

 ساق نم سقك طبخ
 اذه طخ ىا سف

 ىاابضيق فوثا

 اضيق هنوك ا اردق

 (ىعيرق)



 ىا هيف انمالكو ؟

 ا( اذهلو هعم لومفملا

 ىا اهش اولاق

 :روك دملاةروصلا ىف

 ( ىعوق )

 ةفيص نالاطلا س

 ءاهنتنإلا  :ةيلكلل

 || لمقال رخلاف رحلاو

 ( ىعيرق ) فلكس هن و ز وحب ةعسلا ىف اماو ةرورمغلل نوي رصبلاو ةعسلاىف هنو زو |

 أ اضءاارمعو كناشام

 نك نالدب نانلو

 ىنعاف ودم ناميش

 ( ىيرق) اهو

 100 يقال سلتا
 لاحوا زيبم' اظفل هلوقف ةمان ناك لعج (دجو ىا هلوف) عامجا ةدايز

 بوجول هَل كف فرع لمت ىلوا لوالاو ةضصقان نايكت نأ لمتخو 0

 لاونلا والا هدا مالا نآلا اعف 'ثفلعلا نحو اغا (نناقتلا
 نكعال ضورفملا لاثملا ىفو هنحاصلبا نم دارملا ىلع اضن هنع لذعبي اعاو

 ىدذلا ففطقلا 3 تضنلا نوكحل ة.حاضملا ىلع بصألا ضرصنتلا

 مالكحلا ناك (اناق جرذيل بحي مل هلوق ىلا ةجاح الف هيف انمالكو ؟ |
 فاطعلا ناف مل وق ) فطعلا نيمت كلذ دعب لعب مل الاو هب ضتخمال انه
 اذهلو حيبق ةروك ذملا ةروصلا ىف فطعلا نا ىلا ر وهخلا نهد( عتتمم هيف

 لماعلا لمع ىلع لمحمال ثيح مل وقال راتخم بصنلا نا اهبف اؤلاق |
 صيصتتلا هو ةئباث ةجالا ىضذرلا خيشلا لاق (ةجاح الب ئوذعملا |
 (الاو لاق فطعلا رايتخا عم بصنلا موقلا ز"وج اذهلو ةيحاصملا ىلع |

 نوفوكلا ىذرلا خيشلا لاق (رورلا ريمضلا ىلع فطعلا نال هل 0

. 
 امي

 زو ىسلدنالا لاق هفعضل اردقم لمعبال هنا عم را فرح رامضاب كلذو |

 هلاق امث ىلوا وهو ةيحاضملا ىلع ضنلا دصشي مل نأ فعض ىلع فاعلا

 4 ماحرالاو هبنول ءاسن 00 ىلاعت هلوةك نارقلاىف هدورول فذصملا | نيلوالا نيلاسثملاف

 أ ماهفتسا ةلك نائتش
 لعفال نانلاطلا # را فرح و ماهفتسالا هلك نياوالا نيلاثملاىف ىلغفلا |

 ىعي ردصلا ىمع ىذلا ناثلاو ماهفتشالا ةلك نائيش اضيأ ريخالا فو 5

 ىنءملاب رعشملا ( لمفلا ةيونمع انمكح اماو هل ف ا 2 زو: ةءلركا ىف ىلا

 دضاعتل ىوق ةلثمالا هذه ىف ىلعفلا ىنعملا ىلع راعسثالاف ةغصلاو لعفا
 راعشالا ناف اديزو تنا ام وو كاياو كل اذه وحن فال نب. سعا
 لوالا لاثملاىف ماهفتسالاب رطا فرخ ةدضاعم تاوفل فءدض اعهف

 قرش مل تفاضملاو ىااثلا لاثملا ىف نخأ ماب ماهفتسالا ةدضاعم تاوفو
 نيلوالا نيب مكحلاىف قرف ىضرلا خيشلاو مكحلا ىف .ةلثمالا هذه نيب
 قاعتم (هلئاع امو عئصتام ىنفملا نال لاق ) نيرخالا نيبو. نبرخالاو

 ©( موهفع )
 1 يسم بج بمب وجب سوس داجسج جوججسب سمج بصصسم بس ببجم جس بجسم حج جما وح جمس سس يجب بد سلو



 اذه نا ىئاوحلا صعب ىفو هلوق ) ةردقملا ماللا ىلع لاذ اهنوبش 0

 هواكنو لعافلا ماقم امتاق ةدئافلا طحم وهام لعل (ادج فيرش ىأرلا ظ
 ردصملا لعج نع لعفلا ردصم ىلا عجار ريمض راستعا فلكت نع

 ريعلا نيب لمح دقو ل وق ) صيصخت ريغ نم لعافلا بائم ا

 ىلهالاو ىثحولا راما ريعلا ةيشاحلاف هرس نمدق لاق ( ناوزتلاو
 ءاوس هل وق )*نآاسجرب#ب ولولا ريسفتىف هرسس سدقهنم وب ون ولان اوزنلاو

 ارمع نا ىلا ارظن العاف لومعملا نوك مهضعب طرش (لومعملا كلذ ناك
 ضقتنيو هم لوعفمال اقاقتا فوطعم ارمعو اديز تبرض هلوق ىف
 كيفكي ىنعملا ذا لوعفم ىنعملاىف فاكلا ناف اديزو كسح وح هلاقام

 ولعلا ىف ةيشألاو ءاملا ىواست ىا «ةبشخلاو ءاملا ىوتسا وحن دل وق)

 سايقمانه ةيش]لاو ءاملا نم عفرا ةيشكلا تسيلف ةيشؤغا ىلا ءاا لصو ىا

 لودمعمل هتححاصع دارملاو هل وف) هندايز تقو ءاملا عافترا ردق هب فرعب

 شفخالا هيلا بهذ 5 سمشلا عولطو ديز كح زوخحنالف 611 لمفلا

 ريساال ءاملا ناف لينلاو ريسا تلزام مهلوش الالدتسا هريغ زوحيو
 لاق نا نكميو ” 0 ريسال لماشلا ىزاجلا ىناملا ريسلاب دارملا لان نا نكيو * ىرحم لب

 باوسج ىف لا || نامزلا ةدحوب ءافتكاالا روهشملا (دحاو ناكم وا مْل وق ) نايرملاو

 . هارملانالالدتسالا ا ةشاملاىف هرس سدق لاق (اهتعضرل اهليصفو ةقانلا تكرتول و“ ول وش)

 ٍ ىزاح ىعم ريسلاب مل وق )*كدوك دروخريش# ىصلا عضر #١ هدوك زاب ريش زارتشةح» ليصفلا

 ناي را ؤريسال لماش .سفنب بوصنم وه صهاقلاديع لاق ) ةاجلا روهمج بهدم نا لعل

 لتممفلا كراشدف تيصن ولو ةلماع ريغ ننرك ىف واولا لصا ةءاعر ىلوالا نا هيقو واولا

 ملكتملا لعافلا | بوصنم شفخالا لاقو هتعيضو لجر لك ىف تيصنل اقلطم عم ىنعكي

 نوكت نايرحلا ىف طا افرح لصالا ىف تناكأل نكل عم ماقم تماق اهنال فورظلا بصن

 كلذةك راشمل هزاوج زوخال ام هلو ( فطعلا واو اهلصاو هل و ( أهدعبانم اهمدقتام بصأ

 نوكي الف لومعملا هيحاصم ىلع الو افاقثا هيح اصم ىف لمحعام ىلع همم لوعفملا ميدقت

 ليلد لاثملا اذه |١ هعم لوعفملا ميدقت نم اعنم ىراال ىضرلا خيشلا لاق. حتفلا ىنال افالخ |

 لاثلا كلذ ذاوج )١ هلماع ىلع فوطعملا يدقت زاج 5 بحاصملا نع ىخأت اذا هلماع ىلع
 ملا ديز كح ىنعي ||| ةيعملاىف نال 6 ةيعملا ىنعم بسانف مل وق ) هيلع فوطعملا نع رخأت اذا

 ( ىميرق ) 2:1 220222000002 2ب ل



 4 ل اا ا 0

 نيملاب داربب ناالا مهالا هلعف ظفلل ارباغم اردصم نوكينا حصي فيكف

 ةعاحشلاب داريدقاك برحلا نع دوءقلاوهو سفنلاب ةمئاقلا ؟ ةيفيكلا رثا | هو ةيفيكلا رثا +
 كلذىفنا قالو مادقالا وهو م ةيئاسفنلا ةيفيكلا ىلع بترثملا شالا أ( (ىعرت) نيلا

 دوعق تدعقو بردان برض هتبرضوا هلوف 3 رخا هجو نم ةفلاخم || رثالا ىا وهو س

 قالطاو روكذملاال فوذحملا وه ةقيقح ردصملا نأ ىهاظلا ( نيج |لف نمةفلاخممادقالا
 01 اطوس هشارض قا فوذحلانع 0 هلع ردصملا ( ىميرف) جاحزلا

 هّنن ريض ىنعم ناباذيا تل هأاذرو جا لوقدرو 00 ىث نع ىلع ىاريدقتلا اذه

 اذكف قلظم لوعفع س دل نيدانل كلوقو اقافنا سردأتلل هش رض اهدا قاثلا ريدقتلا

 امال يق / ( لعافلا ريمض عاحراب فتكي ملو هلوف و هانعع ىذلا اندأت ير

 قرشدقو ريدقتلاو فذحلا دان اىلا ةراشا رمضملا عضوم روظملا عضو ىلءالالا ردص» ©

 كرتلاوه فادللاو هسلاو ءاشالا 0 ظفللاق كرت ريدقتلانا امه نال لوالا ريدقتلا

 ىضرلا خييشلا لاق «هلماع لعافو هلعاف دحناىا دل وف) ةسنلاو ظفللا ف أ نع: ا دأتلا

 باغالا ناك ناو ىنطف ىوش ىدذلاوهو كالد طرتسشال ةاردعلا صعن

َ : , 
 اماتتساو ةطخسا اقاقحتسا ةرظنلا لات هللا ءاطعاف ةغالبلا جهن ىف | 0 ا

 2 2 1 1 ص ١ اهلا لم

 زوخنال و ىلاعت هللاوه ةرظنلا ىطعملاو ةنعللا هلع سلا قحتسملاو هيلا 0 0 ا

 لاك لخ ءاتسا ىعو لعافلا لاح تطع مازاتسال الام نوكيا | 5 6#
 : د صوم لأ عضو
 ةنراقملا مدع ىلع وأ زاحا 4 هل انراقمو لاق ) قاقحتسالا وهو لوعفملا 00 روظ ّح 3

 نيقداصلا عقني موي اذه 9 ةذاسشلا ةءارقلاىف ىلامت هلوقل نامزلا ىف || نعدبسعو رمضملا
 اهيا لدت انهنا قالو ايندلا ىف مهقدصت ئا بصتلب ني مقدم (| فذحلاب رردسقتلا

 مهطعب ط دة 1 نا طرتسشي لو طرتسشيال لعافلا داحتاناىلع ناي رج ىلعهيدتلل 0

 روركلاىف بلاغلا نا اك ريكتتلا هيف ىلاغلا نكحا ةفرعم عش دق هنال [[قالطا,ىحالطصالا '
 لوا هرخآ نوكي ناب ( اهدحا دوجو نامز نوكيوا موق ) فيرعتلا || (ىعرف) نيظفالاالك

 بسال 000 اا هدهب هنال مآ ' وق 2 نر ذأ س لاب وأ ددمل

0 

 ىو 5 لا 2 نسل



 هع لماعلان ال هدنعدل لوعفملا هنأ عم كفي نعتلا ه7 ١ 1 نع رو رحغلادهل لوعفملا جر 0:

 نوكيف ( مجال لوخدلا ىنعمنا كشالو دل وق ) تازنو تنكس اذك و
 ىذرلا خيشلا لدتسسا جورالا وه ىذلا هدضل ةلص نع“نا مهل ةلدىف

 ناكملا ىف اسهاوخدو ناكملا ريغفف ىف ةلك موزاب مزال لوخدلا نا ىلع
 دض هنوكب و انلاغ ةمزاللا رداصملانم لومفلاو الوعف لوخدلا نوكبو

 هل وق ) ةطساوالب ىدعتلا ىف ىلع لالي هركذامنا ىنمال ومزالوهو جو رجا

 راستامو هيف ترس ةعمجا موي وحن هعفر راتخيام ( طل هبف ليصفتلاو
 رسفملا سيل :لاشمو هنف ترس ةمجلا موي اذاو تزس ةفقا مون وح هند

 ديز وحن نارمالا هيف ىوتامو فيصلاىف هيف تمص موب لكىف ةفدلاب
 ةعجلا موننا وحن هيصن بحنامو هعم ىأا هبق ترس ةعرقا موبو راس

 وهو :لغفلا ىلع .لماج وهام ىا ( لمف هلجأل لمفام لاق ) هيف ترس

 هركذي دار نآالا مدل وق ) قيقحتلا بح وا روصتلا بسجن امأ مدقي
 لماعلازال نمسال كنج و رورجلا هل لوعفم جر ؟ لاقبال ( 1 هعم
 لمفلا وه رو رجلا ىف لماعلانا قيقحتلا نال م لعفلاال راخلاوه رو را ىف

 بيدأتلاناف ء) وق ) فيعضتلاو ةز.هلا ةلزنء رالاو الحم بوصنملا هناو

 نترثيو برتضلاب نيداتلا لمحت كفك تلقنا (نيرشلا“ ل0
 بيدأتلا هنمضتبام بترت دارا اناق تاذلا بسحب اهداحتا عم هيلع
 ٍبيدأَتلا بصن امتاو بدأتلا ةلءاسحلا ةلءلا ىضرلا خبشلالاق ٍبدأتلا نعا
 نامزلاو لعافلا ىف ثدحلا هتكراشمو 4 ةيقيقملا ةلعلا هئمضتل

 برا نع تدعقو لاقإل ةاحنلا دنع بصل ل ةيققحلا ةلعلا ت>رصولو'

 ماقع نسحا ىا نسحا ناكل ةعاحش هتنراحو لاقولو لبق ه ( انبج
 هسيلع ضن رعت هيف لاش نا لمتحيو ةدالخلا راهظاو جاحزلل ةعزاتنملا

 4 3 لئاقلاو هل ف  صالا يهاظب ءافتك الاو هتفد مدع ىلع هيشنو

 مالكلا نم موهفملا وهاك القتسم اموهفم هل لومفملا نوكب لوقلاو
 هنافىرحلل افالخو 6 جاحزال افالخ لاق ) جاحزلا لوقل افالخ فااخم
 نوكنم ىأرامل ( ردصم هدنع هناف لاق ) ريكتتلا 5 مزايف لاح هدنع
 ءانعم ناف ابدأ تب رضىفاك هل اناسو اليصفت هل لوعفملا لماع نومضم

 هيف ( انج برا نع دوعقلاف تنبجو هل وق) ابيدأت برضا تبدا

 ا روفغلا دبع 99 112

 نال هلوق ع جر

 لاش الة لع قيقحتلا

 ةزمهلا ةلزتع راخلاو

 ىف فيعضتلاو
 : ةلعنلا ىنعم ءاسضنا

 ريتال مسالا ىلا
 ةزمهلاك لعفلا ىنعم

 ماللاؤا فيعضتلاو

 اك ىنعم ريغي مل هيف
 2 (ىعرف) ىحال

 3 ثدطاهةكراشموعء

 "بصي لعغفلاو ما

 ازد ثندحلا

 (ىغزق) هكراشيام

 ا لاق ولو لبق ه

 ىدنهلا لضافلا ىنعي

 فذصملا لاق ول لاق

 ناكم ةعاحش هتسراح

 ف رخلا نع تدعق

 اذه ناكل انج

 نسحا لوقلا

 (ىكعيرف)

 لوعفملا مزايف ىا5
 لمتحيو ريكنتلا هل

 اذه نوكحي نا

 ىم رحلل اضارتعا

 (ىكرق) ربدتف



 هه 5 1-0

 سياف ةسيقيقا ةيف رظلا ىلع ةلو# ىف ناىلع ءانب ايزارتحا اديق ؛سيل

 قشنا ( ادودحت وا نامزلا ناك امهبم م وق ) هيف الوءفم ىف رورحم لك

 دودحلاو نياك ةباهنو ”دح هلربتعي ملام نامزلا نم مهبملا نا ىلع موقلا

 0001 | لاق و ةلسلار رهكلاو ةلدبللاو موللاك كلذ ةف رعا ام
 ناكملا ىلا اعجار ريمصلا لعج' 6 امهيم ناكملا ناك نا ناكملا

 ناكملا ىلا فورالا ةفاضا تناك املو تناكنا لوش نا تجول الاو

 نييملا كاع نيسبملا باع نال دئاع .ىلا اريخ ةعقاولا ةلَمخا جتك ةيلاس

 رهسسسفت اماو "نيمدقتلا ريك أ ريسفت اذه ( تاهحلاب مهلا رسفو لاق )

 وه هنم نيعملاو ةركدلا وه ناكلا نم مهيملا نا لاق نم مهنق | رب غ

 هغقد نكعو اقافنتا بوصنم هنا عم ةف رعم كفاخ و نا هيقو هف رغما

 " ىدنهلا لضافلا ةلاق امل ةقيقح ةركن هنانوا هماهبال ةركنتلاب قحلم هنا

 | و راسب الاك ةفاضالاب قرفتتال تسلا تاها نا نم داشرالا ف
  لخ دو نامزلا نم نيءللاو مهيملا رسفام لثع اهرسف ند مهنمو اهب

 لك سلو ءاقلناو نيو طسوو ىدلو دنعو ثداا تاسهجلا مهمملا ىف
 . اهانمع هحوو هه> نه هانعم امو بناح نال .ثصنلا زئاخ , مف دبع مهنم

 .هيناح ىف لاش لب ورم بناح ذيز الثم اهبف لاشإل ىرذؤ فكو

 ظ ”000 ارورجم نيم لا اضنا'نمنل و, كخاداوب جراح اذكو: هيناج ىلاوا

 دنع هيلع لمحو لاق )ب هب وصنم ليملاو خس رفااك ةحوسمملا ربداقملا ناف

 1 ا لاق اقافتا ةبوصنم اهناف اضيا ةجوسمملا ريداقملا سمأ ركذي نا ذي
 1 و ىف اهل اهتهباشا تسلا تاهملا ىلع له“ نا تش ىذرلا خيشلا

 ظ
 ظ

 عض١“١ه  ## # ## # "7 >>

 || هؤادتا لوح لب عضوم نود اعضوم ضال الع خس رفلا ءادّس | نييعت ناف

 000 ] ثا( نام ظفاو لاق ) الايث نيعلاو امادق فلخلا لوحتك ءؤاهتناو

 "|| اذك ناكم فدحصملا تيتك لاب الف رارقتسالا ىنعم هلماع ىف نوكي نا
 || اقتشم ناكنا ةدئاز ميم هلوا ىف ىذلا ناكملا مسا ىضرلا خبشلا لاق
 5 : ثديحلا كلذ ىلع لادلاب بصل نوكلاو 0 ىنعع ثدح نم

 1 ا نكي ناو تازئو تتلو تاخد وهو صنخلا ناكملا هب تصب اعو

 001 ّ تاخد دعب امو لاق ) ستخلا ناكلا هم 1 ال[ ص ف كلذك |

000 



' 1 1696 7 

 ل املاب ةرذح هو رضلا وه ةقيقحلا ىف هنم رذحلاف يضف صخشلا اهعاّشالالا

 .!/| ىلا «رخا فرح فذح نال مل وق ) ىنعملا اذه حص لالا ىلا رظن اذاف

 1 اهددعب ىتلا ةلمخجا عم اهنوكل اهتلدب ةليوط ةلوصوم فرح نا نال 1 0

 فيرةخيتلا هيف اوزاحا دحاو مسا ةقيقحلا ىف وهاماظفا لاط املف مسا ليوأتىف

 كاياف عاشلا لوق اما ( دسالا كايا لوقنالو لاق ) را فرح فذحي اسابق

 ءارملاو دسالا دساإلات !!نم كايا كايا نالوا رعشلا ةرورضلف هنافءارملا كايا

 م هلوق ) ىرامت نا لن 7 ءارملا نالوا رذحاوا كرا لت با

 مهلمحيتل كونا اماذا نيذلا ىلعال و له ىلاعت هل وق ىف ىلع وب الاق ( اردانالا تبدي

 باب اذهوا هبق لوعفملا هنمو ىا ( هيف لوعفملا لاق ) تلقو ىا # تاق
 ةفاثتسا ردصو ريخالا ىلع لصف وهو اذك وه هي لوعفملاوا هي لوعفملا

 لعفاممساوأ ةحاسم ةسشن ىفوا ةامسق ىا « هيف لعفام لاق )) نيلوالا ىلع | ٍ

 ىدؤمىا 6 روك ذم لاق ) ىوغللا لعفلا وهو ( ثدح ىا مّ وق إل هيف

 دوضقملا ىلع ةلالدلا ةقباطملاب دارا هناك ةَش اطموا هلوق ىلا ( انمضت هلوف (

 ىنعملا ىف لمعتسملا روك ذملا ىف جردنيف اهلباّقبام نمضتلابو ةلاسصالاب

 .هانعموا ( اردصم لماعلا ناك اذا مل وق ) ىنعم ىلا حمل هلامو ىمازتلالا

 ديرا ولذا لمأت هيف هرخا ىلا ( ةيثيللا ديق فيرعتلاف ربتعاولف م وق )
 رابتعا ىلا جتحنمل ىف ةملكب لعفلا هيلا بسنام هيف لعفام هلوق نم

 ريصإ ىنعملا اذه نال ةيثيخلا ىدحمال تيقحلا هائعم ديرا ولو ةيثيلا ديف
 اببرق ريصي مت ىف ةملكب هيلا لعفلا ةبسأ رابتعا ىضتَسال وهو اديق

 زارتحالا ىنمض ديقب دصقي دق هرخآ ىلا ( ىنثالو مل وق ) اهرابتعانم
 نم لاق ) حيرصلا دقلا هجر ام زارتحالا هن دصش مو ءوش نع

 لمحم وا فاضملا ىفذ# انيح ردصملا لعجم دق ( ناكم وأ نامز
 ةمالعو لمعفلا ةيلوادم ىف اهك ارتشال نيحلا نع ازاجم رددصملا

 سمشلا ىف تلج وحن اناكم نيعلا لعجم دقو ةيفرظلاو ةيفورظلا

 اهب ديرا اذا اهرثا ناكم ىفوا رونلا سمشلاب ديراءاذا اهناكمىف ىأ
 نامز نفذ هلوقنا ىلا ةراشا 6 هش لوعفملا ئمسق ىلا ةراشا هاوق) ل ْ ظ ا
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  هلسعج لب روذلانم هركذام مزليال ىتح الومعم هلوق ىلع افوطعم |

 ]| نكمو ركذوا رذح ىنعا .مهفلا هيلا قاس ردقم لعذ ىلع افوطعم

 نيا ريدقتب ارب ذحن هلوق ىلع اف وطعم لعجتو لوألا لامحالا رانا

 لاعفالا نم هريغ نود قنا ريدش نا ىلع ىنءملاو رب دقتلل هلالوعفم هلءجيوا

 لخدالوةصرفلا مدعل ريدقتلان ال ردحتلا لحال ربدقتلان اال رب دحتتلل

 هلوقىلع افوطعم لمى وا ريذحتلا لص ركذوا هنال ريدحتلا ىف ىبدقتلل

 دودلا ىفوان فطعلا لاشأل ةفيطق درج بابنم ةفاضالا لمحو لومعم

 ميسقت ى ا ةراشا نوكمل نيفوطعملل ال وانتم دحلا ردص ناك اذا حصي اما

 لباقتلا ناكال لوقانال امهل الوانتم انهه ردصلا سيلو دودحلا

 ةقيقطلايف هيلع .فوطعملا وه ديقلان اك دنقلا راتعاب نيفوطعملا ناب

 ريدقتب انلقوا 4 انلق هلوق) .نيهسقلل الوانتم لومعم

 || ركذف ريمض راتتسابوا هيعون نم هنم رذحلا ركذوا ردقتلاو 3

 ىذ .رلا خبسشلا لاق ( دسالاو كايا لثم لاق ) هنمالدب هنم رذحلا لعحو

 ل وءفملاو لعاسفلا ىريمض ناب اوعمج / ان غ 9 كنا لصالا فنصملالاو

8 

41 

 انهحزز دنا هت ا ا اا تادرس 05

 اي 2 3ك

3-5 

 ا اوفذح املف كفن قثا اولاقف فاكلاولا افاضم سفنلاب اًواح دحاول

 | زج فاكلا عج رف هيلا جايتحالا مدسعل س ثلا اوفذح لمعفلا

 اذهنا ىراو لاق مث 3 اللصفنم راصف ردقم هلماع نال الصتم 0

 . كايا ريد وه لاش نا ىلوالاو هنع ىنغتسم ليوطت هيكل را ىذلا

 دحاول لوعفملاو لعافلا ىريمض عابجا زاحو لماعلا را دعت

 . نمضي نا نكمي حيخص ريغ هل وقىلا( ىن“ الو هأ وف ل الصفنم اهدحاناكاذا

 نا ىحالو هلوق كش ادعبم قئا ردقتلا نوكيو ديعتتلا ىنعم قئاىف

 | هلوف] رث دعب ريدش ىف سبل ادكأت ديعبتلا ىنءم هئيمضت عم قثا ريدقتىف

 ندب زيه رب هع ءاشنأالا قعم نال (دسالا نم اديز تيشا لاشال هنآل

 || قئاريدقت دارا لاقي نا نكمي (لاّشْنا باوصلاف هلوق) * ندينازيهرال

 كسفن نال لمأت هيف (كيذؤي امث كشفت دعب ىلع ىنمملاناف هلوق) هو#و |

 | كيذؤيام كسفندمب ىنعملاناب لوقلا حصي فيكف رذحال هنم رذحم

 سيل اهنم رذحتلاو هسفن نم صخشلا ءاقنانا لاش نا الا مهللا
3 

 2 ىلا 5 7

 قتدابلو 8 2 2 اس

 35 ب در . : 1 : 1 : كا : ع بة
  4 1 0107 # 2 1كو 1 7 ١ 39 1 5

 9 ميقا



 ئ 1017 رقم
 .لوقلانا ىنالو مالك ءادتبا اهدعبامو (ةدئاز قو هل وف) رارقالانوا

 اودلجانال مري_فتللوا مل وق) ديعب ببسلا لاهحا روهظ عم ةدايزلا

 (ةلملا ءْرَجو هل وق) مكحلاوه ىذلا بوجولل نمضتم باجيالاو بالا
 ةعقاوءافلا تناك اذا ةييسلاوا ريسفتلا ءاف دعنامزا لاش نأ زو هرخا ىلا

 ةبطرمشلا نأ ىنعي © بصنلا رايتخاو هلق ا اهلتق ايف لمعتال اهعقوم

 مدقملا ضيشن تيثلل ىلاتلا ضيق هيف ىنثتسا ىانئتسا ساقىلا ةراشا

 ناكل هل حم واذا كلذ ىلع هلم امتاو هيود سو دريملا هيلا تهذام وهو

 الصا عقاوريسغ هنكل ريداقتلا ضع ىلع عقاو بصنلا رايجانأ هانن

 قيض ريذحتلا 550 الكف (تقولا قيضل هلوق) هن نعي ال ذاسشلان اف

 هنم رذخلاالا ركذيال اذهاو هنم ىناثلا مسقلاف قيضا وهو تقو

 هنوكل هبريذحتلا قاعتل هيلا لّقن ( لومعم ةاحنلا حالطساىفو هل وق )

 ىلاهن راشا ( هيل وعفملاب بصنأا هيف لمح مماىا هلوق) هنم ارذ#وا ارذح ١

 2 قنا ريدقتب لاقزب نفاعلا ال لع فلا راشعاب طفالا ىلع لومعملا قالطانا

 ةيبسلالا هجو ؟ 1 م ءدسب امم ار دحتلاق ) ريدقتلا نودب قئاب لانا ؟ ةعانصلاب بسنألا
 هلوق لعج ولو لا || اناضمالا ءىجبال ىهاظلاو رمض»وا ىهاظاما رذلا وه ىذلا مسقلا اذه
 قا ريدقش ظفالا | اءلكتم ءيحدقو انطاخم الا بلغالا ىف ءىحال رمضملا و بطاخملا لأ

 ةفيطق درج بايىف | اناط> ردح وح.ردش هريغو رذحال وج ردش هبوسسو رشلاو ىايا وحن

 ردقملا قئاب ىا || اذه ( هنم رذحللا ركذوا لاق ) ىضرلا خيشلا ءركذ اذك ىلوا لوآلاو
 ةيبسنالاف جرخم م املكتم رمضملا والو[ افاضهنهاظلا نك اوس ارمضموا هان مدقلا

 ( ىعرق ) لمأت هلوةىف ىذرلا خيشلا لاق ( لوهجلا ةغيص ىلع هلوف ) اماغوا ايطاخموا
 هدعب لومعم هلوق ىلع هفطع ف ردصم ركحذ ذا رظن هنم رذحلا ركذوا
 هيفو لومعم ركذ وه ىا فاض. لوالا ىف رذّش ناالا ىنملا ثيح نم
 ضعءب ىفو اهنم سل ركذلاو لوعفملا عاونا نم ريدحتلان ال اضيا رظن

 ىا ةيلاصتا انههوا نال هحوب سلو كويحملا ةغصل نكذوا خللا

 لق روك دملاو لبق روك ذملا لثم انهلط نا تالف ةسارشا ل
 راتخاو ةسارضا تناكاذا ةفلاخلا تزاج اماو ةل> اهيلامو درفم
 | هلمحملو مهفلا ىلا قاسنملا روههملا وهوا ريخالا لاهحالا هرس سدق

 1 موو بوو دج فة لتخفيض كبي



 دباري ما اذكو ٠م

 قردقتلا اذكو

 برضت مل اديز نا

 لمس 16١ 0

 ىلا ديز ةمسدننأ نا ىحالو ءاياالا برضت 0 0 نا هايا آلا

 لوعف» ادنزو هيلا دنسم هلال بهذ ىلا هب ةيساك, تسبل بهذاو سال

 نو زو هنا هيفو ففاصملا هر ذ اذكح ءادشالاب ( بجاو لاق زب ادبر ب ضن نا هاياالا

 دي زهانالا ب رضت /

 | عقاو لاثملااذهنم .

 دل برضت نم

 ريسمضلا عقوم

 درفملا برضتىف

 *وهفملا رسسكلاب

 بارض / هلوفقىف

 لب لالا ف ماياألا

 ا هى بصخلا لدعل

 ( ىع رك )

| 

 (نهرك ذ ةطياض قفاوبو ماهفتسالا ةياعرل ردقملا بهذا اعوف لم

 ىلاسعت هلوقل هلو 40 فو اد ءموأ ري ) اذكو لاق. ) لصفملا حوش ىف

 )1 رداغي ال ثم بهاوق )8 نكش ومب »؟ رط دما :# رطت 070 ريكو ريغص لكو#

 عنمال الا لآ 2 .ضهاظلاو هلوق 2 ةريغص الو ةريك هس كرال ىا

 ايف لمعي دق ايهدمإام نال باتلا اذهىف هلو>د ىهالظلا بسح ءافلا
 ىسعو# ( مهذعل نع هلوق 2 ريكف كيرو 8و ىلاعت هل وق وحن اهل

 ءوث لك ىلع فطءالاما واولا ( ىنازلاو ةينازلا ومنو لاق ) ورم نبا
 طرشلا ىنعمءافلا هلوقو 2 ا زلا و ةيلازلا هيب و اذكو ريدقتلان وكيف هولعف

 ليلعت ناتاج هب الا ولا ا ًادتمملا ريدقتس ناثلمحو هلوق ةلخو ليلعت

 هوأءأءىث *. لك و اذكو هلو5 ىلع فاطعلل اماو لوألا ىلع فوطعم .ر ا

 7 ةينازلا و هلوقل ريخ لياعتلا ىلا ةريثملا ط ر.لا ىندمي ءافلا هلوق ةلحو

 ةل ىلع درفم فطع نعل فوطعم ناتلمح هلوقو دياعلا ردقُس

 ةلص ءابلا نوكتف ( طرشلا ىندي طبت ص هلوق 0( بارعالانم لح اهلأ

 فراظلا لماعا فرظ لبق 6 دربملا دنع لاق )) ةيببسلل رك نأ نرحب
 دنع هلوق نا مك ريخعاو م ملا .نيب ةيسنلل فرظ كا رولطالاو ندتلا

 نبدلانا 8 ىلاعت هلوق قفاوب ربخلاو ًادتملا نيب ةدستلل يفرط هيوديس

 ءافلا: نال .لثم لاق امان( ءافلا اذه لثعو هل ف ( 1 مالسالا للادنعإ |

 مليلا اماو 0 ىلاعت هلوقىف م ضرغا اهعقوم هعفاو ريغوا ةدئازب تناك اذأإ

 |١) هيجوت ( ةيلازلا ذا هل وف ) اهلبق ايف اهدعبام لمعي نأ زاح  رهشت الف
 همدق اذلو رامذا َّك هجاس حا مودع هجوتلا أده نم ىوفا دربملا

 قو ةادتم هلوق ( اريح ءاشن الا نوكي نأ مازال هنأ هيف نحل ارا

 لاق م ىنازلاو ةيئازلا م ك2 اذه ريدقتلاو كلذك ريخوا ( فاضملا

 ءادهش ةعراب كلذو 0 ُ هانز تدل نا هلوق 7 بايلاو لصفلا ىف

 «را «رارفالابواز

 كا ا و وول



 ه0 ل
 ةأح اقملل اذاو اما ءورك نام لع طقف ناثخ اهلط ىو 0
 ءافتنا ىلا ةراشالل رصخا هنا عم ريا مم لقي مل (بلطلا ريغ عم لاق)
 ةامخلا فطع عمو اضيا لو نا ىلوالاو بصنلا رايتخا بجوي ام
 طز انااوح لعل ةيبايشتسا 1 از عم وا ةيلعف ىلع اهدعبب ىتلا

 بناح ىو ىتاا ةشيرقلا نال تمركا مهما باوج ىف هتهرك | دقف

 ىهينلاو يمالاك هل وف) ناروك ذملا قباطتلاو تسانتلا ىه بصنلا ْ

 الثم ماهفتسالاك اهزيغ مم تناك اذا اهمنال اه بلطلا صخو «عءاعدلاو ||

 .عفرلا ناف مل وق ) مسالا ىلع طيلستلا عانتمال بابلا اذه نم نكي ملا

 | لمفلا كلاظلا ضاصتخال ةيمسا نوكت املق ةنلطلا ةزخلا ناو 00
 ضرعلاو ماهفتسالا فرك لسعفلل بلطلا فورخ ءاضتقا ىلا ىرتالأ
 مهمالك ىف هعوقو ةرثكل فذحلا نع ةمالسلا هضراعيالو ضيضحتلاو

 اذه ريغ ىف ةيمسالا موزل دارملاو ( ةيمسالا موزلب دارملاف هل وف)

 لبو نكلب ولو (ةلاج فطع بيس مل وق انهه بصنلا دورول عضوملا

 ارت براض لجرب تريم وحن امكحوا ةقيقح (ةيلعف ةل ىلع لاقإل ||
 هودس ىتتسأو همكح قاع لعفلاب ههمشل لعافلا مسا ناف ؟ اهلتَش اذنهو

 نوكل يرضي ورمعو دير, نسدح| وح ةيبحبمتلا لسا ةيلمفلا 0
 يهاظااو ءايمألا اقدال ضو رعلا ىنعم نع هدر2#و هدو بحيعتلا لعف

 بفطع مزل آلاو ةيقطاع آل ةضارتعا ضو رفملا لاثملا ىف ةبناثلا لإ 3

 ظ ريدعت مدع ق ( اهأاو ممم ردشالو هلوق ) ةساسشنالا ىلع ةب ردا 5

 وه ناكاذا (ماهفتسالا مسا ىف عفرلا راتخم هنال م وق) ثحبامل لومعم
 ناك هتب رض اديز ىت» وحن هدعب دودحللا مسالا ناكاذا اما دودحلا مسالا |[
 ءاهفتسالا ةلك دعب وا لاق ولف ىذرلا خيشلا هب. حرم اك له مكح همكح |

 هرم سدق هر دال حعصإ 5 ماهفتسالا مث وا لاق ول 9 لما ناكل

 كلذ ىف رسلاو هب ظفاتلا زاوج عم «لمعفلا ريدقت هيف ىنكي الف هل وق) ||
 ' لهىف ام هنع تاست العف دحت مل اذاف لعفلل ةءلاط له نا هرك ذأم ىلع
 ناب الا ىذرثالف ةميدقلا ةيحصلا ترك ذن العف تدجو اذاو جراخ ديز
 | هيودس هيلا تهذ 6 (ةيط رشلا اذا لاقإ) ج رخ ديز له حق اذهلو هقتاعت

 : ةإمجا هذه فاع 8

 وه و ايدك ةيلعف

 ورك براض ىفو

 : 0مىع 2

 مالكلا نيدقت و ج ْ

 لحجر ترص اذكم

 لش و رمعو براض

 11 ايا اد

 (ىقرت) ردكلا



 فاطءلاريشبلو .

 مه وسال هلوق ىلع

 رايتخا هجو ناسو

 ىف اذن !سم ام عفرلا

 تفااكت نم ةمالايبلا

 ءاوس هلماع ريدقت

 .بصنلا ىا هءبو>و

 (ىميرف )

 همي[ 0 0

 لعفلان و هق همالاغ ث رض ديز قاعتم تن ص ريذقتلا ل هماللغ تب رد

 | اذك و ردقملا قاعتملل اريسفت ىهاظلا لومعمو ردقملا ل عفالاريسفت ّيهانفلا

 اضيا زئوجو همالسغب تريم اديزيف قاعتمللاعم ةزواحلا ريدقت زوج

 هريسفن لعش بصتس لاقل ةسنالا ا لعق ريدقت ىلؤالا ةزولا ادع امف'

 ىلوالا ةروصلا ادعامزا ىنلال مهضعب هيلا بهذاك رسفملابال ( هدعبام

 ةداساهنا لا ناب 92 7 امصان دودحلا مسالا دعلأم ير نإ 3

 جسق الو تذهأو تزواح ىنعا اهتوقىفو ل صنم نآل ةللاخ لاحقا كيما

 دحاو لوعفا ىلاط لمف قاعت زو الذالاكشا اهيفف ىلوالا ةرودلااماوأ
 ١" اهدا نوكناب ةيشلا' قيزرطب اهدانحأب هقلطتف ةلاغالاب نيلوطفع
 هقاعت ىلبق لدملاب لعفلا قاعتمزل لوالان ٠ الدب ناثلا لك نآف .نذن .الانما

 مزلىناثلا نم الدب لوالا ناكن أو لعاب امهثيم ىلصفلا موزل عم هم لدبملاب

 ناسظه ىف 7 ( ةيقا امهنس لصفلا موزل عم عوب 31 ىلع عن تلا دقن

 رظنلا ىدابىف نظب ظب عقاوم ىا ةيشاحلا ىف هرمس سدق لاق ( نا

 . لاق ) عقاولا ىف هنم نكيملنا و نيسقللا ةلد رش ىلع زاهضالا لق نم هنآ

 (ءادتس الابلاق و لءاعلا ريدشت فلك ٠ نع هتمالسل ب ادد . عقرلا راتخموا

 هحو ىلا *” ربشداو لعف بضناذا هبصأن ناك لعف هءفارنا مهو الثا

 هب وشن هحح بح رتب دارا (عفرلا فالخ حبج رب هس رةىاويا وق زا مقرلا راشخا

 هلهناوؤاسموا عفرلا ىلع هرايتحاوا هبوج و عم كلك كون بصنلا بناح

 لدم ةدوخاوم تبصالل ةسععلا هد : رقلان ال ةدح>ج رمل ةنم رقل ادقو

 عفرلا بوجو ىعد:# س ةقلطمألا ةئيرقلا ءافتلا نالو هد رض ديز

 | ىلا امعجار هفالخ ةلسار 9 مدع دنع هلوق ريمض تاعج ول م هراشخا الإ ْ

 0 (فذخلان ع هئمالسإ هلوق رز دعب هيف ودنقلا اذهىلا جت عفرلا 00

 )ا 1| فالخ مزلي اضرا عفرلا ريدش ىلع تاق نا لدالا فااخن ىذلا ىن 71

 0 . اريخ ةلمجا عوفو ع كلذك هنا به اناق ةلج ريخلا 3 وهو لضالا |

 7 دنيح . منزلي هن ؛اهيقو هيلا دئسملاو دئسملافذ> نه هيفامل اهفدح ند نوها

 || ةطاضلا ىف هجاردناو ةظباضلا هذه نع هتيريذ اديز لثم جورخ

 ا | ةئيررق عماخت ىتلا عقرلا ةنيرق ىضرلا خيبشلا لاق ( اماك لاق ) اهيلت ىتلا

 ( بسلا ) ا



 ا 5 ا

 ريمضلا لمامل اًنوصومزا ًالوصوم قامتملا نورك دا
 ارمع تمقل اديزوحت هفودوموا ريمضلا لماع لوصوم هيلع افوطعموا

 ناشامرب « طيلستلا (طلسول لاق ) هبرضي الجرؤا هبرسضي ىذلاو
 هيتك نم «ىشىف لب خسنلا رثك اىف سيل (هبسانموالاق ) * ىزيجرب
 هطيلسستب ىنعي نا نكميو ةريخالا ةلثمالا هيف لخديل هريسغ هقحلا امئاو
 هَل وق ) قاملالا ىلا اهلوخد ىف ةجاحالف همزالب وا هنيعب هطياست
 ديش و مل وق ) تادرفملاف نوكي امنا فدارتلا نال ةلهاسمهبف (فدارتلاب
 لمفهبشوا لعف هدعب مسا اضياج رخو جرخ هلوق ىلا ( لمعلا نع غارفلا

 ؟ ةهبشم ةفصوا اردصموا لعق. مسا نوكي ناب كلذو هليقامف هلمع حصيال
 ناوامو ءادسالا مالو ا ناك مالكلا ردص هلاع ارالصم وا

 هيلاافاضم ةفصوا # ةلص ن وكي نابوا الو ناو مل نود ىننا فورح نم

 عجار لصتم ريمضىلا ادنسموا ديك تلا نون [دك ءموأ ًالادعب اعقاووا

 هو ةيقيسسلا ءافدعب امقاووا افوطعموا ا_ةلطنم هنطا دز وحن هلا

 0 زوحيف اهعقومىف ةعقاو ريغوا ةّكاز تناكذا اما اهعقوم ةعقاو

 ىثنكياما ردقتلاناف ثدس كب ءر ةمعنباماو 9 ىلاعت هلوقوحت اهدعبام
 اهقحو ها اء دج لعج واط رش * ءا زا زيح ىفام لبح كير ةمعتب ثدش

 خيشلامالكن م ديفتسا مدلك اذه طرششلا ماه دعل ءازحلا مام ىلع لخ دننا

 سل ذاهنع جر همالغ تبرض اديزىف از نا وهو ثحن انهو ىخزلا

 عئاماضيا ىنءملاداسف لب هيف لمعلا ن ع اءئام ريمصلا قاعتع, لاغتشالا در

 لمعلا نع عئام ريسغ ىنعملا داسسف لاشال ديز ىلغ عشب مل برضلا ذا

 ربتعي ناالا مهلا رزلاىفهولعف ىثشلك لثءعيف لخ دي لوشانال ةروص

 نكي. ملو ايرورض طيلستلا دبق هيف نوكي ذئنيخ طيلستلاىف ىنعملا ةحص

 (موزللاب ل وق ) ىذرلا خيشلا لاقاك ادحاو هقاسو ديقتلا اذهل ام

 هاخا اديز وحن تاردقم تابوصنم ءامما تلاون اذا كةطساوب ولو '
 هل وق ) همالغ تبرض هاخا تنها اديز تسال ىا هتبرض همالغ

 خيشلاز وجو ( موزالاب ثسانملا لمفلا طيلست ريدقنالا دلي روضتو
 اديزىف لوقتف هقلعتم ريدقت عم لعفلا سفن ريدقت مسقلا اذهىف ىضرلا

 نسح ديز وحن *
 ديزوحت ناك ههجو

 اهتاوخاوه. رضاىبا

 ىنشيو ور“ وحن

 ( ىميرق ) هاقلا
 هلوق ىلع فطع مب

 لعف مسا نوكي ناب

 براضلا ادي زوجت

 (ىكيرف )



26١ 
 مهف ليبسلا نع مه”دصق مهلاسا ناطيشلا مهل نيزو ف ىلاصعت هلوقىف

 زوو اودجس نآل نودتهيال مهف ىنعملاو « اودحسي آلا نودتهيال
 ىلع ةدئاز الو دودسلانع مهتدضف ىا ليدسلانم لد هنا لاش نا

 ناطيشلا مهل نيذو ىا مهلامعانم لدب هنا لاق. نأ زوجيو نيربدقتلا
 مه ”دصف وأ اودحس الل ناطيشلا مهل نيز ىنا ليلعتوا اودحعس ال نا

 لوالاىلعو قاطمواهب ىا (لوعفمىا هلوق و اودحس الكل لسسلا نع 0

 فيرعتلا نكيمل الاو هب لوعفملاب مما لك هلوق ىف مسالا صيصخم بجي || 7
 قاثلا ىلعو هيف تمص ةعجلا موبىف ةعملا مون ىلغ هقدصل اعنام 701١

 || ةعبرالا عضاوملانم اثلاثو دودحلا مدععم ميمعتلا ىف سأبالو صيصختال
 ِ  ىنعي ( طرش ىلع ءانس هلمأع رمضاام ىاهلوق) اهنم هدا رفا ضعب بسحهنال

 || اراهما رمضا ىا عوقولل ةلص ىلع نا ىنعي لوقت نا كلو ةيئانب ىلعزا

 ا امئاو هلوف 2 هيلع ىنملا ىلع ءاننلا عوقو لثم طرش ىلع اعقاو

 7 ]|| شمعلاو ايكوك ريثع دحا تيرىنا ب ىلاعت هلوقب ضقنلا دربال ( هفذح
 ةيلاثلاةلمانال بابلا اذهنم سبل هنال « نيدجاسل مهتنأر رمقلاو

« || 7 

 2 ]| رابتعاب اهمامت لبق من ىلوالا ةلمعا نييبتلاهب ىتا لب ريسفتلا درج تاتو
 ايئاك هتملع اديز تملع كلوقك هل نيدجاس مهنوك نه هب تقاعتام

 ادثيم ( لعفددعب لاق ) ةيعئاملا ناسيبل لك ظفل محقا 6 مسا لك لاق )

 0 مهتيأر ىا «

 تايم نبدجاس

 ريسفتلا د 9

 دمي امملعفلاهبشل دبال ( هراضتنا ادبزو مل وق ) فرظلا لعافوا || 6 ىكيش )
 هب راض اديزاو اهب راض ادنه ديز وحن دودحملا مسالا لبق اما هيلع دحا هنبار ىا 8

 نوكينا ىلع ور هبراض اديز لثمو روكذملا لاثملاك هدعب وا ناردعلا اكوك رشع
 موهفملا نيصمالادحال ةفص ( لعتشم لاق ) هلارب> هبراضو ًادتم ور 2ع ١

 0 ١ قاعتم 6 هنع لاق ) عزاقتلا ليس ىلع نب صالا نع لكلواوا هظفل نم

 | مل ْوف) ضارعالا ىنمي لاغتشالانالوا غارفلا ىنعم نيمضتل لاغتشالا
 ريمضلابهقلعت و ريمضلا مازتلاب حرصت هيجوتلا اذهىف ( هريمض قاعتموا
 نوكي نأ اهنمهوجوب كلذ رودس وام .هجوت هتك نم ريمضلا نوكينا
 | لعفلل ةلاصصالاب الومعم قاعتملا كلذ ناك ءاوس ريمضلاىلا افاضم قلعتملا

 ْ ارم تريك ادير وحن ةيعبتلاوا همالغ تبرض اديز وحن ههيشو ظ

 0 (هءالغان)



 هي 145 عا

 اذهنا هيف (ثكي مل هنادن نال لوف ) ةاذلال ودؤملا لاتقل نب لا
 روحال لاشدق كلذك سلو خلاب فذخلا ضصاصتخا ىذدتشإ ليمتلا

 ىداسملا ناكاذا هنع ىنغتسي امنا هينتلا فرح نال ةركتلا نم فذحلا
 ةفرءملانمالو ةفرءملاىف الا اذه نوكيالو هل لوقت امل اهننتم كيلع المقم
 ١ فني رعتلا فرد>و فني رعل فرح نذا قئهذا ءادنلا فرح ةف رعتملا

 || هنال هل وق ) ريكتتلا لصاىلع هواش نظيال ىتح اهب فرعتات فذخنال

 جرخا املف ىهاظ رفانت اطاخم ىا ىدانم هنوكو هيلا اراشم مسالا نوك

 || هريبغت ىلع لدت ةرهاظ ةءالع ىلا جيتحا لصالا كلذنعء ءادنلاىف

 || زاوجناىعب لدي عمناك ءاوس ول وقر ءادنلا ف ر> ىهو ايطاخم هلعجو

 | ن٠ ىخرلا خرشلا هلاقام دربالف الوا لدب'عم نوكينا نم معا فذحلا
 فذحنال .هنالهنمىهو فرحا هنم فذحبالامف هللاةظفل رك ذيإ فنصملانا

 ىنرع ليقو ىربع (ف سوي وحن لاق) هرخاىف هنم نيمنملا لادنا عمالا هنم
 | مفدي دقو ةيملعلاالا هيف سيلذا فرصا اين ع ناكول هناب هياع :ضرتعاو

 ا ةظنأو هاو ا نيدلارشك فسو: نع الودعم نوكأ نأ زو هناب

 ف 0 ساج مساتناكناو أاهناف 4 ماللا ىدب فتفاصو اذا
 1 الأ ءادنلا

 هف اح زاح ءادنلال ف هف رعم وهو مدقتاو هفصو ناك ا1 ءادنااب دوصقملانا

 ىا هلوف ] ىا: ةظفا هلوقىلع فادع © ةف رعم ىاىلا فاضملاو هلوق )

 ( سيقلا ءىرما ةأما هتلاق مل وق ) حانصلاف لخدا وا ( احبصرص |
 لدم لدقو ءوذلا ناط ةدشؤف لح وهو قالاطلا هيف تح تدعصا املف

 سفنلا صياخت ىلع صحدعال الثم راض )2 صخشملاف هل وف) مودمغملاهلمعتسا

 ندوب شوماخ »4 قارطالا 4 ارك قرطا ىفو لاق ( ةديدغلا ةطرولا 0

 اهحتساذا ( ةيقرىم هل وف )* ندرك و رفرسو ندنكفا شيبرد مشجو
 عضاوت دقو ربك نإ "لع لا داصق بول هدنيلع للا ضرالاب ديلت

 ى رام + رك ذناهانعم لق( ( حا ةماعلا ناىنعملاو هلو 0 4م فرشاوه نم

 اأن ءا ا لوطا ناف دنصأل كّقذع صضفخحا د اريف قنعلا لل وط نو ١

 ( ءاللاديدعش اودحشسالا ةءارقف ال“ هلوق ( تد.اطصادق ةماعئلا صو

 ١ دخت رمح ادم فا هكدا 1



 6 ل

 .بودنملا نكي ملم ( هيكمالغاو لاق ) * مضلاب مالغاي ةيدنب سبللا لوصحل هيف مضلا زوجامتا»ب
 زو الو بطاخلا ىلا فاضملا ب دن زاح هيلع اعجفتم لب ةقيقلاىفابطاخم || ىدانملاب هل اهيبسشت ٠

 هيلا فاضخملاو فاضملا باطخ ةلانحتسال كمالغان ضحلا ءادسنلا ىف | هشام ةف رعملا درفملا
 ( هومكمالغاو لاق ) هوهمالغا و كلوش لثمي مل اذه ىلا ةراشاللو || طسوتما حرش فوه

 نيونئامانك الا كلذف انكاس ناكزا بودنملا را ىضرلا خيشلا لاق | 2( ىعرق )

 فلالا دازتو نينكاسسال فذك نبونتلااما اهريغوا عمج ميموا ةدموا

 افالخ هامكمالغاو وحن ةيدنلا فلال اسهتفذح افلا تناك ناف ةدملا اماو

 ءايوااواو تناك ناو ةبدنلا فلا نع اهب ىنغتسا لوش هناف فخصملل

 تبدن اذاو هايضاقأ وحن حتتفلاب اهتك رج ةردقم اف هك را تناك ناف

 3 حيافلا هدنع اسهلصا نال هايمالغاي لوش هيوسسف ءابلا ناوكس ىمالاغأب

 | ةكرحلا ىف لصا ءايلاو واولل نكي مل ناو هيمالغاي لوي فنصملاو
 7| اوو هوهمالغاو وحن دملانم اسمهيف اع ىنتكت كناف نيتدم اًننآك ناف

 "1| انوكت ل ناو امهب ىمس اذا برضا اوو اوبريض اوو ىهءاللغ اخا

 | ىأي الف عمجا ميم اماو تئش نا اهدعب ةبدسنلا فلاب تج نيتد»
 1 اوو ه ويك الغاو وحن ىندملاب عسا سل الكل ةيدسلا فلا أاهدع

 71 اتدرلاقثتسالل عمجا ىف اقذح ناثللا اما اهدعب ءايلاو واولاو ىمهمالغ اخا

 01| ريغ نكاسسلا اماو سبلل ءايو اواو اتيلق ةيدسنلا افلا اماو ةبدسنلا دم

 (اهنأسا هل وف) نك ىسسلاق انماي وحن فلا هقحلو حئتفيف ءايشالا هذه

 | انهب نيت 5 تنبت ةنكاس ءاهب اهدعب .تتج'اذاف اهئافخل فاالا اهمالو

 000 كم انا عسقلان ق نيام راو الضو قذحت ءاهلا هذهو ةكرملا
 )0 لوك نابجو ( فورعلا[اآل!لاق) فقولا ىرخم لصولل ءارجا ةمومضوا
 71| نوك نا اضزا بجوو اهدعبوا ةبدنلا لبق ناكءاوس ةفرعم بودنلا
 ْ!َ بأ علق نهاو وحن ع ريغوا ناك اماع مسالا كلذ اروهشم هيلع عجفتْ لا

 |7١ نال ذاشف هاحسم الجراو هلوق نم نويفوكلا هاكحام اماو هاربيخ
 27(| لصفلا زاح اذهلو هيلا فاخملا,فاضملا لاسصتاك سيل ةفصلاب هلاسصتا
 ]| هيلا فاضلاو فاضخملان ود ةعسااىف فودوملاو ةفصاا نيب فرالا ريغب

 0 | اذكو ذوذشلا ىلع ةدداو «* معؤاكرش مهدالوا لقي ىماع نبا ةءارقو
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 واو هرخآ نكمتم مسا برعلا مالكفف تأب ع هنآل ©( ءاي تبلق مرج الف

 ىلدالاو ىدافتلا وحن ةرضلا ةمضلاو ءاي واولا باشنوالا ةمض اهابق

 ةغرص اولمعتسسا دقو لاق ) هناشب ضورعل نكمتملا مكحىف ىدانملاو
 لقنف ساصتخاالاو ءامدلا ىنعم ءادتلا ةغيصىف نإ( بودلاف ه0
 برعلا لمحت ام اريثكو صاصتخالا ىءم نم هنق اب بودنملا ىلا

 هبارعا نوكيو ” مام يماىف امهك ارتشال اسمهفالتخاعم رخآ بان ىلع اباب
 اب هيلع عجفتملا بارعا هجو رهاظي سا يه نهو هلع ناكام بسد ىلع

 ال وةنمالو هدنع ىدانم سيل هناليهانظ ريغ هصماف اون هيلع عجفتملا اماو

 لاشي نا الا مهللا فرحلاب ىدعتس هنال عحفتلا لش ابوصئمالو هنم

 سماخ عضوم توب ذئنيح مزارو صخاوا ىنعاب بوصنم بودنلا نا.
 رهشااي تناكأمل ( ايىنعي م وق ) سايق هب لوعفءلل بصانلا ف ذح عضاوم نم

 راعسشا ريبعتلا اذهىفو اهيلا ءادنلا ةغيص قاطم فارصنا حص ءادنلا غيص
 هتاصوي ندش دنمدردد# عجفتلا( هيلع عجفتملا لاق) بالا اذهىف لصاايناب

 دومحلا ىف لاما لجالا مال ىنعع ىلع لعلو هل عجيفتملا ىهاظلاف ماللا

 انو وق ) ادوجوهيلع عجفتملا لمشيال هناديفو ءاكبلاىنعم نمضتلوا هيلع

 ةناعتسالاوا ةيبيسسلل تسيلو عحفتملل ةفص 4 قاصلالل ءابلا ( اووا
 ىنمم هنمضتل صاصتخالاب قلعتم ءابلا نا ىلا هب راسا ( هءازاتم هل وق ١)
 هيلعروصقةملاىف هلوخدنم بىعا روصقملاف ءابلا لوخدو زايتمالا

 بحي ىسلدنالالاق اووا اي عم ناك ءاوس هقحلنال نأ زاحو ( كلذاحو لاق ال
 ةنيرقتادنا لاشين ا ىلوالا ىضرلا خيشلا لاق ءادنلاب سيئلب الّثلاي عم

 انهعمقاحلالا بجولالاو اسضيا اي عم اريخم تنك ةبدسنلا ىلع لاح

 تفخ نافلاقإ بودناريغ رخاىف قحط دقو (بودنملا رخآىا هل وق

 فلالاالا هقحانال ةيبارعالا تاكرحلاب كرحتملا ىضرلا خيشلا لاق ( سللا
 اذكو لجرلا برضإ ىمسملا يف هالجرلا برضاو وحن باىعالا ردّشو
 ةدسم انهعشإ فنصملاو سبللا دنع الا ةيئاثلا تاكرملا كرختلا

 مالغاب ةب دن ىف لوقت وبيس لاق اهم وزال ءانبلا ةكرح ريغيالو اهسنج نم
 ىالغاب لاش. نا ىلوالا ىضرلا خيشلا لاق امالغاب ةفاضالا ءان طاسقساب

 لاهباعان وكيو ؟
 بودنملا بارعاىا

 ناكام بسح ىلع
 نوكي ىنعي ليقهيلع
 بودملا بارعا

 ادرفم ناك اذا مضلاب

 ديزاي وحب ةق رعم

 ناك اذا بصنلابو

 ناك مهللاد.عانافاضم

 - 101 امووضم ئدانملا
 ةفرءعم ادرفم .ناك

 اذا ودنمو ديزاي وحن

 هللادعاي افاضم ناك

 ) ىكيرف )

 نوك نمو ىا »م

 بودملا بارعا

 ناكام بسح ىلع

 (ىع رف) هيلع ىدانملا

 قصتلملا ىعملا ىا ع

 ( ىميرق ) اووا ايس
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 ١ (ةسحإي لوق ) سأرب مسا ىناثلا ةهجنم رظن هيفو فنصملا لاق

 ١ تخهحرو نيتملسع الجر تدهش ول كيا 5 ءاه ءاتلا باش فقولاىفو

 |١ فرح قوذدحلاف ىا ( دحاو فر لاق ) ءاهلاب هماسماب تلق فقوو
 اريثك فذحلا اذه نوكحا ءافلا ةئيرقب ةيمسالا ةلجلاب انه ىنأ دحاو
 ةمسالا نمال عراشملا نم دافتسم وهو ىددحت هزارمتسا تلق نا ارمتس»
 قوبشف ةعبنطلا سفن ىلا رظن اذا اما ىفذخلا دارفا ىلا رظن اذا اذه انلق

 | ةبسانم ىلاو ردابتملا وه 5 دارفالا ىلا رظن ءرس سدق حراشلاو
 || ءاقلاو عراضملا ردقف قباسلا قشلاف ءازج عقاولا ىضاملل عراضملا

 00 لبق نا ( ' تباثلا مكح ىف وهو لاق ) تملا عراضملا ىلع لخدن ةقازحلا

 3 سلو ة ةمج وم ةلعل فذحلا نآك اذا تاثلا مكحىف فوذحلا نولعجم امتا

 || قوذحلاك هيف قوذحلا لعجم نا ىننيف ةبجوم ةلعل انه فذسلا
 ٍ هوانك ةد رطم ةيسسابق ةلعل انه فوذحا ناب هع تيجأ مدو درو

 ١ عضاومىفالا هرخآ ىلا ( فرحلا ىتببف هل وق ) ةبجوملا ةلعلل ف رد
 نوضاقو نواعاىف لاقيف هنم # نيل فرح بجوبأم ميخرتلا لازا مسأ أهنم نينكاسلاءاقتلاوهو#

 ١  نوكسلا ىلصا فرد هم فوذحلا دعل قم مسا 0 ىخاقو ىلعا مسالا نم ىادتم

 ' : ةزمهلا ع راحتنا وحن فلا هلو فوذحلا كلذف امغدم ناك ( ىعغرف)

 ]| اضيا ةرسكلا زبحم هريغو رخاالا حتفب هيوبيسف تبن وهو اهحتفوا
 0 وحن نانكاس مزل نا هتك ٠١ لسا .ىلا درب نوكسلا ىلصا نكي مل ناو
 3 ر#ءايوحن هنوكس ىلع نك اسلا نوقبي ةاحنلاف نانك اس مزلي مل ناو داراي

 1| ةحيصفءافلا ( لاقيف لاق ) رسكلا وهو هتك رح لصا ىلا دري ءارفلاو
 "|| ةلاوأملا ةيمسالا ىلع ةيلعفلا فطع ةفطاعوا لاقيف كلذك ناك اذا ىا
 0 1 ال6 فوذحلا ا هأزجا عيمجم اتياث ىدانملا لمجمي لبق هن'اك ةيلعفلاب
 | لامعتسالاىف ريغتلا نال ةلثما ةثلثب لثم ( ورك ابو ومث و راحاب لاق ) لاقيف
 1 6 ناورك اي فو هل وق ) امهيلكوا فرحلابوا طقف ةكرخلاب اما لقالا
 َ ىهتتنا قبلا ليوط فريعض ارايط ناورك هيشاحخلايف ه ريس سدق لاق

 *  ىوزين ىوك دنيوك ظاوشارئاو# ىرابخلا هللاّه رئاط وه خا رصلا ىف لاق

 أ دل وق ) سابقلا ريغ ىلع تعج اضيا رسكلاب ةاعك عج نيوارك

 لا



 تأ ١45 زل
 )00 . هو 1 : - ٌ

 رخ آلا ىنعم راغب ىنممل ةدحاو لك ناك ناو 4 اعم انتديزامهناىف هل وقد
 اندايز فائصا ةعيس ناتدايزلا ناثتاهو نيملع ناماس و ناماسم قداي 2

 نيملع نوماساو نوءاسم وحن ملاسلا 5 ذملا عم اندازو صك ةينثتلا
 نأ ر# و ناو ص وح اندايزو تانكي وحن ملاس لا ثن وما عسج اثدايزو ١

 ثينأتلا افلاو ىسركو ىفوك وحن اههبشو ةيسنلا ءايو نارسخو نامعو
 ) عي فرخ هرخاىف ناك ناو لاق ) اهلبقىتلا فلالاعم قالالا ةزمهو |[
 ثدنأتلا ءان ريسغ هن وكب ديق لب هب ىذرلا خيشلا دش نر ىلصا حيحص ىا]

 ىلعف ةالاوس وحن جرب ثنا ءان ريع لوش نا هيلع ناك لاق ثد.ح

 احءيقداصتل هجونم امومع لوالا مسقلا نيبو هئن ةيسنلا نوكت اذه

 نال مع اما ( معحاوهو مْل وق ) راتخمو ىرصبفف امهقارتفاو ءامماىف
 ةشابلا كي فرك فذ 5-5 وعدم 0 د

 ءا 0 0 كلما 2 .الاب يل و و د ل نأ نم ليقام هقفاوي 1

 ىا جر> دم نزو ىلع فريشمو ا ميظع لجرفس نزو ىلع

 هداسف فاس ىتد يك و. لالغ 151 عرزلا قرو وهو هفايرش عوطقم

 مقيلعو 9 رويس وح جرذف (اهسنج نم اهلفام ةكرح هلوف) عطقيف ظ

 شفخآلا افالخ ( 1 هنم فذحتأل هناف يل وق زل رحال لا
 نونب ةدايز فذحب مل ( نونب وحن نال مل وق )اضيا ةدملا فذحم هناف

 نيسلا رسمكب وه
 ةددقملاو ونلاحتق ْو

 ةرهااروللانزوىلع

 ١ 8 8 2 ( رو 0 )

 ) "ولم ةراغم لوالا مسقلا ىف فذا ةلع تناكال 0 لوالاىف اما هل وف

 د | يور || نافرح قدح لقي لو ليصفتلا اذه لصف ى رت ىناثلاف للا
 ر اغلا مع ١

 0 ةيشالا ىف هرس سدق لاق ( دقنلا نع تلبو مل وق )ةدم هرخآ لبق اهف
 يرد دئفس 2 زا ىعون »* نيتحتشي دقن حارصلاف لاق ىهتنا مثلا راغص دقتلا
 ةسح ىو دل وف 2 كنك هل لاش «+ ىك دشن ىور تشز ىابو تسد هانوك

 انتالثاو رشع ىناو ةريشع انتنئاو ريثع اننا ثححر اذا اولاق ( رشع
 ناناىف نوناا ةلزنع ريشع نال ِءاتلاو فلالا عه رشع تفدح ةرسشع

 هي روفغلا دع و 6
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 : ع رك رلأ رامصلا عاج راد ىق) ةلعالب ةاشلا حيذ ةلغللا ىف طايتعالاو قنملا ْ

 هلو: ) قاطملا رك ذل مزاتسم ديقملا ركذ نال ( اقلطم ميخرتلا ىلل

 هأ ف ) مسالا ريغىف دج وبال ميخرتلا نال ( مسالا ىلا ر ورحل ريمضلاو

 9 ريمضلا معدج ر ” نا كلو « ىدا ا ىفامقاو ناك اذا ميخرتلا طرشوا

 ادرفم نوكينا لاقوا ( افاضم نوكيال نا لاق ) ئدانملا ميخرت هلو
 درفملا له> هنم قيس ذا قاكملا همش جار >١ىف رهظا هنال ىلوا ناككا

 قالا رك ذب 15 البق ( امكح وا دأ و ) ههيشو فاضلا ةلباقمىف

 .ىدانملا ءازجا رخآ سيل هنال مل وق ) امكح ناد اهذا هب هبسشملا نم

 ءزلا ناف اءلع ىفاضالا بكرملا ناكاذا ىهاسظ اذه ( ىنعملا ىلا ارظن
 ”ثبح نم فاضملا نا هناييف املع نكيمل اذا اماو ديز ىاز ةلزنع لوالا
 افالخ 1 قناسلانماالو داون 2 هللا فاضملا نود منال فا ضموه

 : هلوقز هم ركع لآ ىا # م ركع لاي «اظح اوذخ * هلوق و2 نييفوكلل

 "| اذااما املع ىفاضالا بك رملا نكيمل اذا هاظ اذه 6 هتازجا رخاآ سبل هنال
 1| لالقتساىف ةيملعلا لبق هزج لاح ىعارت ىفاضالا كنار 1ا نالف املع ناك

 ا | طقللا ةياعودسب 6 امهيف مخرتلا عنتماف مل وق ) هبارعاب نيئزخلا نم لك
 | طباتا وحاهزحم فذ 5 محرإ برءاا ضعب ( ةلمجالو لاق ولو

 "|| برعملا مكح ىف ىذلا ( مسالا صقن مزليمل ةثالثلا ىلع هتدايزاو م وق )
 0 رماناو نمو امو“ برعءملا مكح ىف سبل امف صقنلا زاوجل هب ديقامتاو .

 3 ميا )ف ةسجوم ةلعالب هلوف اك , ًانعبال ذاشلاو ذا هيف فذااف دب

 || زكدق ( ثينأتلا ءاتباماو لاق ) اضءك ةبجوملا ةلعلاب صقتلا زاو+ل هب ديق
 |١ ةلماعم عضاوملا ضعب ىف هنم محرما ريغ رش لموع اذهلو هف ميخرتلا

 ءاه هرخا قحلا محرملا كلذ ىلع فقو اذاو ءانتلا حتف ىنعا محملا
 || رخ . ان تكسلا ءاه نوقحلب مهنال كلذو هحاطاي حاطاييف لاةيف تكسلا

 || ىلع فقوبام ليلقو اهب ةهشم الو ةبارعا ةكرح هتكرح تسبلام
 لبق ىنت * وحن قالطالا فلا رعشلا ف ءاهلا نع ىنغي دقو ن وكلا

 وحن جرخف ىنمل انوكي ناو دبال لبق 6 نائدايز لاق ) * اءابضان قرفتلا
 : ةداعسلاىف نالف لسق نمو نان دايزل ةفص 2« ةدحاولا مكح ىف لاق ) بصصع ظ
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 موق ) مضلاب تباي "ىرق ( هبلعو مضلا اجدنو مل وق ) نم لدبلا نم

 و تدب علا ءأن هاف مسا هنآل 42 ةف رعملا درفملا ىدانملا قرح هءارجال

 فلالابو فلالا ريغب ىا ( فوذخحم ىلع فطع فلالابو م وق ل ةيث
 ىفيف انفنامه هلوقىف امهنيب * قدزرفلا عجدق ( راح ريغ هناف مل وف )
 ةعسيف مل وف ) ىوقو زاوجلا نا ىنعي ( عقاو ىا مل وق ) امهيوش نه

 ةرورمضلل زاوحلا ةلباقم هدبؤبو نهذلا هيلا ردا ديقلا اذه ( مالكلا
 ىدانملا ميخرت عقو اماو ةرورمغلل الماش زا وحلا لعحم ديقنال نا كلو

 غارفلا ةع رسم دصقف هل ىدانلملا وطه ءادنلا ىف دوصقملا نوكل ةعبسأا ف

 رثك | هنادن لاحىف ناسنالا نال سادلالا ةردن عم دوصقملا وهام ىلأ هنم

 ( ةيرعسش ةرورضل ىا مل وق ) ءادنلا لاح ريغ ىف هنم همسال اهانبتنا

 مالكلا نم موهفملا ميخرَتلا لمف هلعف نكل هل لوعقم هنا ىلا ةراشا
 محرما ةفص رارطضالاو ةرورضلاو ميخرتلا ةفسص هلال زا وخلا لعفال

 ىلع .لجلاو لعافلا داب طو رشم ماللا فذحو اههلعاف دح ملف

 فصملا بهذم فلا# هنال دسعت مهضعل هيلا بهذ © طارتشالا مدع

 ةرورضر'ا هريسغ ىف ميخزتلا ىا ةيريسلا ىلع ةرورمض عفر نا كلو

 ( فذح وهو لاق ) ةيم لصالا * انفعاست ىذا ةيم راد د: هلوقوحت
 دوصقملا هنال همدق نكل همكح ىلع مخرتلا فيرعت مدقتي نأ رهظالا
 ةغيسص ةلءهملاب ةمحرلاك ةمجعملاب ةمحرلا ( ىدانملا مخرت ىا دوق )
 هاوف 7 فذحلاو نييلتلا مخرتلاو قيقر ىا مخر مالك لاّشو ىنعمو

 ىداسأملا رخا سيل هنال ىعالغاي ءاي فذح جرخف ( ىدانملا رخا ىأ

 ةريخالا ةملكلا فذح هيف لخدو هلس.ق:امف بارعالا راستعا ليلدب

 ( فيقختلا درجل ا هَل وف ) اهيلع بارعالا ءارجا لل كا
 5 فدح نال دب وحن اذكو لالعالل هفذ_> نال ضاق. وح جرذف

 ءارحا اماو نرخ آلا نكسا اذا بارعالا ريد ةنثاما نب سمالا دحا موزال
 نا هحار>ا!ىف لشو لش كلذو ك“رح اذا ةللا فرد ىلع بارعالا ْش

 ةلبعلال دل وق ) دارفالا ةلا>دييف فذلاو بيك رثلاف فذح ميخرتلا
 ا 0 1

 ْ أدو دارا طاءتعالا ل .يدسئلءوا ةلعالاب ند الآ فدد> هنأ لاق نم ) ىرخا

 نوعا ناب ؟

 هسنع ضوسعلملاو

 ( ىكيرف )



 2 2 ىذع من ملأ 3و 0 قايسلاو دربملا بهذه وهاك تلا
 1 جامتال عاجش دحام كنا هانعمو هع وه كلانا الا ََق ىرهوألا لاق

 | هقوف مْشال مش وه. , ىرهزالا لاقو ك سحاب مودي و كرصمس نم ىلا

 | رووشملا وه(6 لصالا وهو 611 هاوق ) ديسشر ناب تسل ىا

 | مضي دقو ( ةرسكلاب ءافتكاا هل و ة) راك الاوهو (اهنوكسو هلوق )
 0| ةءارقلا هنمو دا رملاب ملعال ءايلا 1 ةفاضالا هيلع بلاغلا مشالا ىف كلذو

 1 .دادتمالو وةفخللامو ر ( اهلااهبف وول وق ) ءابلا .مخب كي م كح |بر و ةذاشلا

 ءاسرلا نولدب مهلاف رط ةغا هذه ليق ءادنلل بسانملا هعفرو: توصلا

 ةيضانو. ةيراحىفو افواقب ىفو قب ىف لاقيف افلا .ةريسكلا دعب ةعقاولا

 0 :انحتفاما 5 رلا خبشلا لاق (هرخاهلا اذاش ءاحدقووإ وق ) ةاصان وةاراح

 07 هلوق 2 نيثاي .عاتجالا م الغايىف ذش 6 ذاشن نلف اناي لضالاو

 لع ةفوطعم ة ةف للا وا ةساللملل ءاهلاب هلؤق ىف ءاسب ا 3 لأ 4 ىدانملا 1

 العف زدش نا كلو فروا لاح اما ابنفقو هلوقو اريج ةمقاولا ةيلعفلا

 لق( ًافقو ءاهلابو لاق ) .افقو ءاهلاب فقوي ىا ةيلعفلا ىلع اف 2
 تفقو اذاو فقولا نايل ءاسهلابف امالغاي ىلع تفقو اذا ىذرلا خ

 ل وحيو دوجا ن وكسلاب لاب اهياع فق ةوااف الضو ءاببلا نوكسب ا 0

 ظ | ىلع كازو اسر زاب قاندلم لع تق 6 اهلدقاما ناكس او سوقنا
 | ىالغاي ىلع تففو اذاو و .دانضاا ناكساب ىضاقلا ىلع ففقو نم بهذه

 | هاقبا 6 00 ءاها 0 زاخو فق 0 0 زاح ا و ءانلا 1

 ا 3 وبلا كينأتل : ةضدمتم ريغ هابلا نم الد ءأتلا تناكاملو منالا
 5 ضوع انونال ءايلا/ اهلع فقو اينكخإ

 ل 0 ثيتأتلا 1 نال زاح فيك تاق نا .لصا .نع ضوع اهءان نال
 ]| ةيلي > ةطيفنلل كفا ايدو ترباايا ق٠ ءانستلا ناب 'هننغ/بعلا
 ١ 1 ذملاف ءاتلا نا عم ما ىلع لمحلل تبااي ىف ءاثلا ناو ميخفتلل تاتا

 || 1 ةيسانمل هلو 0 1 انفو نكاد ا و 5ع ريغ

 ئ ة١؛نوكيف هنم لدبملا فزحلل ةيسائم ةكرح ةريدكلا نا
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 هي ١1١ 2م-

 لاقت :ال و مزونلا ريثك اي" ى٠ ناموناي'و-لقاي ونحت عاج ءاذنلاب ةضتطلا لتناللا
 ١ فتأتسم ءادن ىلع هدنع لوم تاومسلا رطاف مهللا وحنو نامون'لجر
 هلوق وحن الياق الا امهنيب عمجال ؟ اذهلو ( اهنع ماللا تضوعو لوف )

 / ءآل مالكلا ةعسيف لاشالف هل وق ) ةيظك نوكت نا هلالا داعم # رعش
 - ىا فاكلا مكن رابكلا 1 أهعمس 4و ري 0 دق

 ل انامرخلا 6 نامالغلاايف هل وقفدل ةهلوقفد] وق ) ىنعلصولاب
 1 ورفىفوا

 هل وق ) باطلا اذه هلحاصي نمل باطخ 6 كلو لاق )) ارش اناسكت نا

 رك ذلق فاضملا ررك مث افاضم ىدانملا ركذ دصق اهف وا( بك رتىف ىا

 3 صاف ةروص د روم لوالا نا اما ذة هرزوص هلوق 0 هيلا فاضملا

 6 .ةلايخ يدع 5 هيغل 0 نار 2 7 رقم ىف :املا نأ اد

 فاضملا ىلا دصقلا ناو ةفاضالاب ةيملعلا نع جرخهنال ديك أت هناىلع سبل
 لوالا نيع نوكي الف د رفملا نم حضوا فاذضملا ناو درفملا ىلا دصقلا رباغب

 0 5 يا الدب 8 0 كَ لوالا نآك اذاف :

 فاو ال ىناثلا ءاش ا هيلا فاعلا نيبو هني فاضملا

 امهنيب هن لصفلا زاحو مضلا ىلع ءانب الو هنع ضوعه نرونث الو هيلا

 ظ هن اك ىناتلا راض ريتا الب هك رخو هلظفأب لوالا ررك ال هنال ةعسلا ىف
 ظ عانتما عم مئاق اديز نا نا لوقت كنا ىرتالا لصفال ةنأكق لا

 ءاود ادبا مهب املل الو « لاق هناو فرظلاب الا اهمساو نا نيب لصفلا

 ( هيوبيسبهذم كلذو م] وق ) مسالاىلع الالخ ديال را فرج نا عم

 ميمقتلا مزاي المل. فوذحلا ( ىدع ىلا فاضموا هل وق ليلخلاو

 1 بهُذ إم ةفاضالاب ( فاضم عبات اما هنال هلوث » لصفلاو ريخأتلاو

 لوالا مكح همكخ بلغالا ف ىظنللا ديك اتلاو ىظفل دككأتو هيوببس
 نونتلا فوذحم لوالا نأ امكف ةسانس وا تناك ةسارعا ةكردح هتكرحو

 (فاضم ماتوا هل وف ) فاضع سبل هنا عم ىناثلا كاذكح ةفاضالل

 .ماللا نوكل ىا؟

 ةيناثلاة زمهلا عضوم

 14 دق ,

 هصاخ صخ ىا +

  لوق نا ىلا ةراشا

 ٠١ بدقنلا ةضاخ
 لغفلل ةيردصملا :

 ( ىميرق )ف وذحلا |
 ” نامع نسل آل

 ظ ( يعرف ) ةروضص



 1١م
 0 م صح صا حس تحسس يسخن دي تاجا يا هج ص يس 0 د زا ا ب و م ب ا م ميس بيير للا

 هعبناتس ىنؤونالو ؟ اهيا ىلع ءراصتقالا روجال و ماللا ىدبالا اذهب اب

 فصو عانتمال هللادنعو لجرلااهباا حصنالف ةعب أن عباش قون لله

 كلت طيس وتىف سلا ( اعم نيمالا طيسوس مل وق ) ماللا ىذبالا اهيا

 عقبال ءادتلانا كلذ ناسبو هؤادن دصقام ىلع ءادنلا عشب نأ رز رمكلا

 نذاف ريقح كا دصق اذاألا ء ىثشاي لاش لاق ةيهالا مولعم وهام ىلعالا

 بسنالامث هدنع نهذلا فقولالاو ائيعم ةطساولا ن الثآ بسانملا نك

 ديل عضولا بسحب هماهنا هبعفري امل ابلاط مهملا كلذ نوكي نا
 فرءلابلاط نوكي امهبم مهبملا كلذ نوكينا بسنالامث هنيبعت ىلا ةجاحلا

 بلطي مهبم هلال ةراشالا مساب ةراث طسو كلذلف هيلع ءادنلا عقبف مآلالا

 سنج نيسيعت ديرا اذا ماللاب ىفرعملاب هماسهبا مفرينا هفصو بسحب
 هيلا فيضاامم تادباو ةفاضالان ع تعطق اذا "ىاب ةراثو هيلا ريشاام

 .لدباوا عطش ملاذاام فالح ةمهيم ذئتح اهناف تفرعامل هيسنتلا ءاه

 عفر ددلح_ىهو هيلا تفضا اف ةنيعم اهلاف نيونتلا هيلا فيضااع

 فرعملاب هماهزا عفري ىذلاةراشالا مساب هفصوبوا ماللاب ىف رعملاباما اهماهبا
 راركتو نييعتلاف جردتلا نم هنفامل ةراشالا مسابال وا ففصو امئاو ماللا

 بسحم ( ءادلاب دوصقملا هنال لاق ] قوش ةدابز ثروب ىذلا مهيملا

 .انهنال لاق ) عوبتملا ف ىنعم ىلع لديل رك ذ هناف ظفالا بسحال مقاول

 دقن رعملا عانت نا نم لاشام ىدانملا ريدقس عقدا ( برعم 1 علاوت و

 هل وق ىلغ فامع 7

 نوكلو ىندي رصتقب
 ةلصولا فاضم ىا

 راصصتقالاَز وحن أل

 ( ىكرف ) اهيا ىلع

 همس مقديدقو بصنلاو عقرلاب ورمعو مكاق اديززا وحن ناهجولا هيف زوجي

 روك ذملا لاثملاب مكملا ضقتن,الف ةدحولال برعمىف نيونتلاناب اضا

 هددعت رابثعاب اديزناف دحاو برعمل اعبات سيل روك ذملا لاثملاىف ارمحنال

 .نيياسعا اضيا ماللاب فرعمللزا هيقو دحاو برعمال نابرعم هبأرعا

 لحلا بوصنم نوكيف ىنعم ىدانم هنالف بصنلا اماو ىهاظف معفرلااما

 اضيا لاشام ىا وس

 ردت عفر ك
 ( ىعرق ) ىدانملا

 ٍفذحو هيف رثالا ءاب عم راخلا فذحو هريغ نود ءادنلاىف هنزمه عطق
 2 ]| اهنم ءايشاب هناحبس هامسم صتخا ا ءايشاب ظفللا اذه صتخا ( ةللايلاق )

 ١ | دازيدقو مهللا وحن همسساب اكربت انرخاو نيميملا ضيوعتو ءادنلا فرح
 0 فصون الك و دع مهللا بفصوب الو أم مهللا وحنام هرد



 حس سمس هزم د ان يس فدع .ن صج

1 رظن ( م اك 3 90 را ةيلغلاب امالعا ترا انحا نوكتنا |
 ا 

 ١

| | 
 عد 1 ردم يمد انو هيل" »4371+ توم طف جميع و مرج ب بسج

 هلا

 ضخ راملا ياطمما ىلا | رظن مهلكىذ رلاخي ثلا زوج و بئاغا هسفن ىفاممتناىلا

 6 اقلطم امهنم لكن وك لاح ىا يِإ وق ) لدب وا ةفض 6 ركذام ريغ لاق إل

 ىنملا ىدانملا علا 'ئا هل وف رت فاضهوأ درفأ اعنان امهنم لك نوك لاحو ||

 هلوق) ا اع امهتلعح اذا نودبزو ناديزو هللادع 05

 ءلا اوففخو ةئناو نافف (نلفخ افلألا فذحتنو 2 ةحيتفلا هوففنخ ||

 ناف اطذ فلالاو هن , واس ” فذحب ءاذنلا ريغيف تافصلا كتل عك

 : 0 ةحيدفلا نو كلذ ىلهس ىلا ( ةيلصالاهتكر ح ىه نول هلق 2

 ا لأ هي " )2 ماللاب ف رعملا ىدوت اذاو لاق ( لالا ىف ةقحتسملا

 لاق طي_سوتلا ال م اللا فذح ماللاب نافر رعملا هعمج و معلا ىنثم

 . ماللا نا تا دقو نودزايو نادنز ان نوديزلا و نادرلا ق

 هلو ناحر خف ففي رعتللال زيكتتاا لئازلا في رعتاا صقن ري انمهف

 ناعفالا قاطبام اريثك # هٌؤادن ديرا اذا ىا هل وف ) ماللاب ف ذرعملا ||

 الثم لاقاا )ع الثم لبق هل وف رز ةدارآلا نعا اهآديمداربو ةيرايتخالا

 لجرلاابهبااي لوق مزلتسال هقالطا ىلع ماللاب فرعملا ءادن بصق نآل

  هلوش ديرتنا مازاتسالا حيحصت ىف اضا كلو اتهموصخ هوخاو |

 لق اذهياوا اذهوا ىأ هيف طسو ىذلا مالكلا هو لح رلااهنااي

 ىقىا عطيسوت م وف) لداعملاظ لكل داراانا قدا نوعرف لل

  ةيسسانملابو> و انهتلص ردص فذح ةلوصوم ىف ششنخالا لاق ةفوصوم

 اهعوقو ةردبو ةلوصوم اهعوقو 5 هدبولو ىداثخلل في.قختلا

 زدص قدح اذأ اهنال فاخملاب ةهمشم ابهنا عم بصتقل اماو ةفوصوم

 هيبذتلافءادنلا ف رخل كراشملا (هيبنتلا ءاهعم مل وق ) مغلاىلعىبي اهتلصا 0
 ءادنلا فرح كهرب تافام همم ا ءاه 0 ريجناف هيب اًضا ءادناانال 1

 تع 1 1 " 3 5 باك 2 بص تفس ور رز 1 اهي توج و ويح

كصش دق هنأف ةلصولاف ادن سيل 4 اذه طيسوت هلوف 2
 فال هءاذب 

 زوحالو اذه ىلع افوطعم هللادنغو لخرلا اذها.. لاف هعناث علاش نوم هبات ىو اده ىلع روتش دف 5: كللذإو انهش صن ةناق ىا

 ففصو عنتميو هيلع فواطعملا مكح ىف فوطعملانال لجرلا ىلع :هفطع

 ميس سس ل تت تت ب ب ب ب ب أ
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 د ا

 | جلا سرا خت. واسلأ ريغ عوبلا ناك اذا مفرلا را نأ ١
 روصتيالو ىطفالا عاسرنالا ةءاعر عم لالقتسالا ىلع هسنتلا دارا هنا

 خيدشلالاق 6 نسألاك ناكنا لاق )امومضم عو.لا ناك اذا الا كلذ

 ال إل نأ لاق هلال ىلا هيدلنام لع لدأل هدرملا ءالك ىخرلا ١
 هسيف امها ىنعمال ماللاو فلالا نال لياخلا بهذم ترتخا ملسعلايف
 هر هلاكف ةياصالا ةيفصولا امهب حملنا لب فيرعتلا نادشالو
 || ماللا نال ورمع ىلا بهذم ترتسخا سنجلاىف ماللا تناك ناو اسءهنع

 . زو تاق نا ىهتنا داك مسالا سيلف فيرعتلا ديف نذا سنجلا ىف
 | هح رش ىف همالك اناق مال اذ املغ هنوك ىف ههيسشام نساك هلوش داربنا

 لحرلا هنف لخدف ع ريغوأ ناك املع ( هنع ماللا عزت زاوجىف نسنحلا

 || ملعلا نع ماللا عزن ةح ىف لاسلا قيقحت تدرا اذا قعصلا هنم جرخو
 هلع ماللا لوخد ع ماللا م اموضوم نكيملنا معلا يع هعانئماو

 || ةيفصولا حمال كلذو لضفلاك اردصموا نساك ةفص لصالا ىف ناك نا |[
 1 0 َّق لاشينا حص الذا د رطم ريسع 0 انه مذوا 8-0 دصقو 1 ما 0 جر

 . مذوا حدم هب دصق ىسنج ىنعم هلامما ناكنا اذكر و ىلغلاو دمحملا "ىلعو [بلكلاك مذ وادسالاك

 ناك ناو غلا كلذ نع ماللا.عزن زاوجىف افخالو بلكلاو دسالاك ةفصلاب امه
 ىنا ةئكل ردصلاو

 2000 3 م امل سوا نا قع نال عش نسل دن غيط 00 ااا 5 "نع 9 دع تع 2 يللا يي 5 ارك شم ناي جعار نو ب 4/4 - 0 معلا 4: في لى را / 7 1 ذا ا "5 1 ,

 اسم 7 - 3 00 01

 ١ 0 8 8 1 نخل د ا ا

 . 7 54 1 , ل ع

 يدل
 1 7 1 ا ايوا و اك هن و 2

 5 : وهو ةملكلا فور> 5 17 اهنال هنع ماللا عز نزح ماللا 4 اعوضوم

 نامل ني اا و ف د ا وصول . ةلصخل دحاول هلامعتسا شك مث سنجال لصالا ىف نوكيآم اهنم ماقا || ماللا لوخد ةمح
 د ا ا .

 " || ةفاضا وا مال اهعم نوكي نا بجوو سنا كلذ نيب نه هب ةصتخ
 00 - ىنعم هل روصت مسقلا اذهذ قافنالا بالغلا معلا وهو صاصتخالا ديفا || ( ىكيرف ) ةد رام ْ

 0 انرتلاك ىنعم هل رودس الام اهنمو ىماغلا ىنعملل هنود ف ىع تان ىساح

 000 .كلكلذ كووصتام !هنمو ةصوصخع نك اوكل ءامسا قولا نازيدلاو
 7 ْ تيد اهناف سلا ءاءنرالاو ءاثلثلا نم عوبسألا مالعا ف م تدل

 0 1 نكت تشو كلذ هلرودتام اهنمو سها و علا رلاو ثاالا ىنعم

 1| ءارتشالاىعمام ىردنال اناف بكوكلل ىرتشملاكىماعلا ىنعملل هتوش فرع
 | بلح نك هيودسش فنع ةئلاغأ مالعا ةثالثلا ماسفقالا هذ هو هيف

 33 "اهمال ةمزاللا مالسعالاىف تلاغلا ناف بلاغلا وه اا قاطالل ريدقتلا ّ

 00 : : ('نا ١



 م ب جس
  فاضملاب هششلاب لمعلا قةحتاك درقملاب هشلاب لمعلا ققحتيل ؟ دراما كح

 نورشعلا ءالؤه ابو ( ههجو نسحلا ديزايو مل وق ) ىدانم اتناكاذا |

 نال هلوف ) هب لصفملا حرش ىف حرص ( ىونعملا ىنا هلو ل الجر

 نكف ىنمموا اظفل لوالا نيع ىناثلا نال كلذو 6 1 ىطفللا دك انلا |[
 ىف صن ( ديز ديزاي وحن هلوق ) لوالا رشاباك هرشاب ءادسلا فرح

 رظن نايب ففطع هايا هيوبيس لعجو الدب كلذ "ىلعوا لعجىفو قا اناا

 ىاثلا مكب ور#« واف ىناثلا تفدو اذاو لوالا هديشالام ناديشا امهنال

 ةيفصولا ن ه هل لصح امل هئم لش وأ فوصوم ىلفا روكحص وت هنا ىلع

 ةفص 0 لآ .روخلو ي ةيذاك ةسصان ةيصاسلا 0 لاس هلوق ىف

 ىدانملا فدو.ال ىممصالا لاق © ةفصلاو لاق )هه فدول معلا نال

 | ىلع ملاعلا ديزاي لثهىف هاصتنا وا ملاعلا عافت راو رمضملاب ههيشإ مومضملا

 لاق ) ماكحالا عيمج ىف ىواستلا هيسثلانم مزابال هنا هيقو صاصتخالا

 لدبلا مك همكش لدب هنا ىلا ىخرلا خيشلا بهذ ( نايبلا فطعو
 0 لش ُ -- -- فوطلاو هلوف 2 هدنع

 ع عن وحن جر وخ : ذر لاق ) م مق رلا نت فار ل 2 لولا د
 نود ةفصلاىلا هجوتم ىنللا نال فيرط لج راليىف م ةفصلا ىبنالو ْ

 اضراع لك رثا نوك ىف عفارلاب اههبسثل ءادنلا فرحوه مقارلاو ءادنلا
 ١ هلوق و ءانيلا ناكمل ىدانملا ىف ههسسشل اذه رثا رهظي مو ادرطم

 هضورفم ةيردشت امهتمضزناف ءال ٌوهايو ىتفاي لدم ( ردهقملاوأ صهاظلا |[

 اد رفهنال املحم امذ ءالؤها نا لاش نا رهظالاو ىخرلا خيشلاه بلا بهذا
 عقوول افاضم نال ايلحم ابصن هل نا 5 مضأ هعقوم عقوول برعم ف رعم

 ىنعي ( هيلعاي لوخد عنتمملا فوطعملايف لاق ال ابوصنم ناكل همقوم
 هزيوجت عم مْ وق ) راتخم هلوش قلعتم رورحلاو راجلاو دهعلل ماللانا
 فوطحملا نال مل وق ) ةيولوالاب مكحلا رايتخالاب دارملا نال ( بصنلا
 باح ىلاليلخلا رظن و ظفللا باح ىلا ورميوبا رظن 4 هرخاىلا فرح
 ىَنْش تاق نا لالقتسالا ىلع اسهيش' اعوف سم هلءش هلالقتسساو ىعملا

 ىف ناك اذاف ىنا 7

 ريبتعا درفملا م

 درفملا مكح امهيف'

  مقرلا زاوج وهو

 ىا 25 ةاتدلل ناعب 5

 ( ىعيرف ) ىنملا

 مدعو هللاو ىف ل

 تبضالا زاوح

 لوخدب هلالقتسال

 ( ىمييرف ) هيلعاي



 0 مت ا

 | ١ مآل الو لآق اذ ليلق ١ اضيا ديدهتلا مال نع باح دقو ةدعاقلا
 كلتو ناعمتجمالف ثاغتسملا رخاىف ةدايزلا نم لدب ماللا نال ليلخلا لاق
 هنق 1 داءح اعلاط اي لاق ( فأا.وا ءاب وا واو بودنملا ةدايزك ةدايزلا

 رتعاناو ء "حصل ردم فوصوم ىلع هدامعا ربتعي لنآ هنا ىا ملا ريتعاناو 89
 يراك نكي

 دل لآ ثوسملا نيد رت نا الا مهللا .ذرفع فوضوم هلال قاضملل ||. 0
 3 يا ل 2 داهعالا ريستعا نا

 0 اذهلو هف رعم نوكي. نا راح المج اعلاط نأ وهو ”ىش ىف نكل ردقملاو
 ردقملاف ص ملا ل

 ْ لاش نا الا مهللا ةركذ هفوصوم نوكم نأ حصل دفكف ةف رعملاب فصوب : 3 0 ل

 از 0 ١ 00 ا : فوصوملا كلذ نكمل

 00 ) ار دس 32 فوصولا قوم عفو ال فصولا تان دي
 نوك لاح بصالاب ال_جراي لاق ىا ( الجر بضتا تيقوت' اذهو

 ههجو انسحاي لثم مل وق ) نيعم لجر نوك لاحال نيعم ريغا لجر
 اصن نوكلل اش رظ هلوُش هاندبق اعناو ةيشاخلاىف هريس سدق لاق ( اهي رطظ

 ههجو انسحاي لاش نيعم هب دصق ول هناف نيعم هب دصقب مل ةركد هنوكىف

 فه رعت تح و ناعم هب دضصق اذا فاضملا ةيش نا لعا د ىهذنا فر رظلا

 لاّشالف ةفرءاان فصوال هلاف ىفرظ وا ةلمح اوعنم ناك اذا الا هفصو
 00 كاهل كلذو ١ ءودق لاش لب سودقلا لجسسأل املحا || وأ نع هجرت

 عاونو لاق ) ءادنلا لبق كلذ ناكناو ةركنلاب هفصو دعب ةفرعملاب ءىثلا || فاضخحلل اعراضم
 همادعنال روك ذملاك

0 
0 

 هف رعم د رفم ىدانم

 قرش نا الا مهللا

 روك ذملاتوءنأا نيب '

 .لاشو ردقملاو

 ل ردقلا تربتلا

 ا ادامعا طب را هن "ىج ىذلا مهيملا ريغ هناوكي م ديش مل ( ىنبملا ىدانملا

 لدبلا ريغ 6 برعملا ىدانملا عباون نال رل وق ) هركذيسام ىلع صهاظلا ىف
 |١ ابوصتم ناك ءاوس ( طقف هظفلل ةعبات مل وق ) امهمكح ىتآلا فوطعملاو | 6( ىكدث )

 ّ ىبتاىف م بصنلا هلم ىلع اولمحمملو ور.معو ديزلاي وحن ارورجم وا هن وكي فنصملا ىا م

 | ديقلا اذه ( هب عفرإام ىلع هنوكب ىبملا انديقو مل وق ) ارمعو ديز برض || (ىكيرق)ىدانملاىا
 || اذكو لبق فلالاب ثاغتسملا عباتىف روصتيال عفرلا ناف مكملانم دافتسم
 . لوقت نأ كلو احوتفم ناك اذا نباب فوسوملا ملللا عباوتىف عفرلا روصتسال

 1 ةجاحالف هب عف ريام ىلع ىننيو هلوقنم مهفام ىلا دهعلل ىنملاف ماللا نا
 ١ 1 هجارداىف ةجاحالهنأ ىهاظلا (ىفاضملاب اهمشم وا مل وق ) دييقتلا ىلا ذئنيح

1 

 هجارخاف من فاض سنل هنال ةقبقح درفم هنال ميمعتلا اذه ىلا درفملاف ||
 ربتعاف 6 امهيف تفتنا ال امهناف مْ وق ) هيلا ريشا 5 لحم ىلا جاتحم هنع 21
2 
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 0177 ا ا 7-77 ذا ١ 100 ماع دا و يم ارحم 27 5

 هيأ سو 1

 اون باطيللا هيلا ضرس
 صاافلا ىلا لصالا نع اولدع اماو همكح ىف راصو باطلا عضو

 وعدملاو بطا خلا وه » هنا راضطانم دحاو لك مهف ىلا عراستب الثا

 ةسهج ىوقتيل اهريتعا امنا 6 اًهيرعت و ادارفا اهلثم هنوكو مل َوُق )

 هل وق ) * ةنيعملا ريغلا ةركنلاو همكح ىف امو فاضملا ءانب مزار الو داحنالا

 نوكي نا مزايال ءىثال هباشملا هباسشم تاق نا ( لا كلذ انلقامناو

 ىنعع انه ةهعاشملا انلق همشلا هجوىف فالتخالا زاوخل ءىثلا كلذل اءاشم
 ةطساولاب ولو اعطق ءىثاا كلذل بسانم ءىشال بسائملل بسانملاو ةسانملا 1

 سيلغت هشتلا كلذ نم دوصقملا لوقف اهائمع ةهاشملا نا لبق ولو

 اذاو ةيمسالا فاكللا وه هناك هلعجو زايتمالا هءام للقتو داحتالا ةهج

 2 نودزايو ناد.زايو لاق و ةواس مزل ةنايم صو امك ةيمسأ فاكدنا تس

 ريكتتلاب لئازلا هْشب رعت نم الدب ماللا هيف مزل عج وا ىن' اذا معلا ليق نا 1
 ماللا ماق« ةمئاق اي ةظفا ناب هنع بجا نالاثملا ناذه حصي فيكذ

 ( صيصختلامالىهو مل وق ) ةثاغتسالاباي ةظفا صخ ( مالب ضف لاق
 صوصخ# هن |ىلع )ا ةلالد هلوف ) رامذالاب ا ردقملا وعدال ةيوقم

 ؤوق هب ئتمملا مالا كلذو-ه. ىتسي سال نوك نأ دال ال10
 ةلالدلا كالت عدت + نكل كلذ ريغ ىلا اديدهت وا ابجخمت وا ةثاغا نوكي نا

 ماللاو 6 هل ثاغتسملاب ستلب الثا دل وق ) ةثالثلا دحام الا ءادنلا ةلاح
 وحن نع هل ثاغتسملا لمعتس دقو ثاغتسملا مال هب قلعت ام ةقلعتم هل ىف

 ثيغتسا ىا مالكلان م هليقام هيلع لد اب قاعتم وهو قارفلا ملا نم هللااب

 ىلع راخلا لوخد لبق نا ما هءانم ةلع نال هلو رب قارفلا ملانم هللا

 ةديدم سجا ىن :ىلا باعا تبجولا فكذ هف رص تحول فرصملا ريغ

 : رادم وه انعابن عل راص ماللا لوخ دب هناتو فلا ةباغف هءانس هلع ناب

 دارفالا نأو هدد عم ىس لدبلا نا هيفو * دا رفالا نع اح راخاي اي وهو هيشلا

 فرد ناب باح نأ دعسأالو به رثلا ةلباقم َّق ال ةفاضالا ةلباقم ىف انه

 هل وك) نياعفلا عزانتلا ف6 اء رقل مالل ةيلغلا تناك اعمتجا اذا ماللاو ءادنلا

 120 نم هرخآ ىلا هللا دبعاب لثم هلوق ناب وا ( .هرخآ ىلا ناب هنع بيجاو
 ةيييسستيس

 1 ىذلا روضملا ىر# ىردح ءادنلا قرح ا

 اهئمدحاو لكى ا ؟+

 دحلاو بطاخحلا وه

 .هانششالام ناي ىنعم وح

 . (ىع رق)بطاخلا ف

 ةركللا ءانس ىا ع

 ةئعملا ريض أ

 ( ىمييرف 7

 ظ
 ظ

 ا



 د>او ءىشأ ىا م

 2 نيثالث و ةثالث ايوحن

 عومجلا نال الجر
 د مل سدج مدنا

 ةعرالاك لاسعم

 0 ٠

 ىلع هلود وهو “
 قفاوطعملا نوكي نأ

 ) يك را (

 ديقلل لاخلا ناعم

 ( ىكرف )

 00 قالا م هعوت ل راد 7 1 ام 7 لحب ناس

 | لباقم درفملا نا ىن. ( فاضم هيشالو افاضم .نوكبال ىا هل وق )
 | جارخا اما اضيا فاضملا هش جرخييف هنم لماكلا درفلا ديرا نكل فاضملل
 وهوول وق ) ديعفف ةدارالا كلتب فلالاب حوتفملاوا ماللاب رو را ىدانملا

 هبش نا ىلا عجرب هلصاحام ىضرلا خسشلا لاق 6( ما ذا مسا ل 5

 ١ لومعم اما بو رص هث الث مالا كلذو هفاعأ نم سه هدعل ؟ى ع مسا فاضملا

 هم ةصبف

 ١  7كلذ ىلع فوطعم اماو ديز نم انيخايو هحو انس>ايو المج اعلاطاي َ

 ا ناناوبدجاو ءوشأ اما هنلع فوطعملا عع فوطعملا نركب نا ىلع م مالا

 ”املعنكي لوا عومجما كذب اصخش تيمس اذا ارمعو ادءزاي وحن 0 اع |
 ا 1 رشع ةسمخك وه و ةعب راك نيعم ددعل ميا 6ع ل نئالث و. ةثالث وحن

 فاضل اهءاغم نكي ل ولذا س رك ذاع 0 ديقاماو بكرتي لهنا الا '

 هل تعن اماو ةأصاايو لجراب ومن هلالقتسال ةف رعم ا هدب زال 0

 ةلجتعتلا كلذ نك نا طرعشإو هَ هب ز> ةل زاك عوب لاى ىنعم ىلع هتاالدل |

 ةلايالا # رعش هلوقو لحعتال املحاي كاوق وحن اف رظوا 5

 ةقرعم ادرفم هلغج زاح اعضو .ادرفه تعنلا ناكولذا كاذ طرتشا امناو 0

 ةلج ةلح ناك اذا ام فال# تفي رظلا لجرا وحن هل انصو درفملا تعنلا لعج

 ف رظلاوا ةلملاو ة ةف رم ادرفم ىدانملا لع درأ زوحنال هنافافرظوا

 ا ةلس 0 ٍةفرعملل ةفص ناعشال فرظلاو د21 نآإل لانو

 ميخرت 1 ىرئالا ءادنلا ىف ىولطملا وه يذلا راصتخالا تءوقت ىذلل

 ل ىلا نو نا 3 ف ءادنلا ةغصا م فدحو ةعسلا ف ىدابألا

1 

 أ
 ا

 اذهلو فاضل ا 1 رعتلا د ع فرظلاو ا ةلخاب توعنملا

 1 5 ١ .لب رادلا ىف اه رطال لاهالاف فاضومال امراسذمهال بابىف ه هولع مل

 8 ءادنلا ديف لع ىنملا لذا الاخ له نأ زوجمالو اهنف ,فيرطال

 الآل عنتموهو نيفي رعتلا عامتجا مزاي لاقبال ءادنلا لبق ( ةفرغم لاق ١)
 | داتا عامجألا كلذ .مزاي لاش ال فب رغما 5 عامجا عنتمملا لوش

 / ع ىف 55 تسدل ةفاضالا 5 ةهروص لوشن 1آل ةف رعملا ىلا فايذملا



 م سس

 | هلابقا ريمضنم الاح نوكي ناب ( ىدانمللوا ل وق ) هلبقا بلط نع
 ءاعدديزان وحن اقافتا ردصملا بصتس وهو ( ردقملا لعفلا ةيصانو هْل وق )
 مانقلا لاحىف هتيداناذا امئاق ديزاي وحن دربلا دنع اضيا لاخلاو اقح

 هناب لوقلا نا هيف ( لعفلا دسم هدسل ءادنلا فرح دربملا دنعو هلوف (

 مسا 3 م ا || ازاجم هيلا لمعلا ةيسن نوك نإ صهاظلا بسك ىع ددسإ لعفلا دسم داس

 نيف رح نملقالعفاا || ( هرخآ ىلا ىلع وبا لاقو مْل وق ) زاجلا اذه زوجي هيوبنس نأ هاظلاو
 ( ىعرف) نيف ر> نم لقا نوكيال لعافلا مساو ءادنلا تاودا نم ة مهلا ناب در

 ميخرتلا نا ىنع + ] نودي مث 1 لعق مم ما ناكول هنايو ا مسا رك ا ملكتملا ريمض ناو

 اللا رعغلا ىف زوال 0 6 ءادنلا تاودا ناب لرالا 9 بجاو ةلح بر ىدانملا

 هكل ىداننلاو | ههناب ع ىناثلا نعو ميخرتلا ىلا ىرتالا ؟ اهريغىف زوخالام اهيفز”وج
 (ىع رق) لامعتسالا 00-2 : | لقتسالام ةلمحال ضرءبدق هنان ثلاثا نعو رحضنا ىنعع فاو رتتسدف
 يناثلا لاؤلاىا || © +. عفريام ىلع ىنبيو هَل وق ) ةيطرشلاو ةيمسقلا ةل جاك امالك +
 ع رثز يملا م ا ف رع صضقتاف لاشال ماعلا ناكمالا, ال ةرورضلا ىا

 1-5 ا ١ ءاننتسالا ةلزتع دعب مف ءارث د نأ را ع ء ىلا فاضم ناب فوصوملا

 8 اذ ا 1 ثاغتسمو ةق رعم د رقه ناك اهاحم ناف لحلا رامتعاب ( اهتلقل هاوف (

 غارفلادعب ريثكلاىف عضاوم نيعتب لعام ىلا ناايقلاب ذا 6 راصتخالا بلطلو هل وق ) ةشدخ عورسساا -ن : 0 0 . 00 0 الإ ٍآ 5 هيف ولامعتسالاو قيقحتلا بسحب 5 اهتلقلوا ةثالث اهناف بصنلا لاحت ف الخ
 اريدقتوا اظفل 6 ةمضلا ىلع مل وق ) اهليصفن ىلا ةجاح ربغنم بصتلا
 تناايو ءالٌؤهايو اذهاي لثم ءادنلا نبق ىنملاو صوقنملاو روصقملايىف 6

 ىدانملا نيونت ىلا ”رطضا اذاو الوءفمهنوك ىلا ارظن كايا اي اضيا ز"وجو
 رطماي هللامالس * ىعاشلا لاق مك ةرورضلا ردق ىلع رصتقا مومضملا

 قيقحتلا بسحنال | ىدالملا ا مفر ىلا مل وف ) مالسلا رطماي كيلع سيلو » اهيلع

 بساذب لياقلا ن“

 للقلاو ريثكلا

 ركحزلا بسح

 ] 0 باشلا اذه :أرلا هنهدتهطرا ليشمل ىس( كادنلا ار
 0 2 1 لعفلا لاق هن'اكذا ىنملا بسحب :فطع 6 دنسم لمفااوا هل وف ) مصل محجر ا] ٍ
 01 هل فا )وق ) رورحلاو راخلا ىلا دنسم لعفلاوا ىدانملا ريض ىلا دئسسم

 : ( يكررث )
 قوسممالكلا نال ( مالكلا قوس ميال ريغ مسالا ىلا ريمضلا عاحراو



 ' 9 1+ ع

 0000 1 ارحم امآز الهم ىلإ ] ركذ زاوط قذحلا بوجوا ةساض
 ” ثلعف ام كي ىا كل اريخ ك.سح وحن تاللامعتسالا عي ىف لعفلا ظ

 ْ اناكم دصقاو حت  .ىا كل عس وأ كءاروو كل اريخ تاو سهل | اذه ن

 ْ اطسو ىا ادصاق طسا هثناو ىرسزلا دنع ليمقلا اذهنمو كل 5

  لوقلاف كلذ تفرع اذا هل_هف 3ك عج هلعاو الق هنوسس دنع اماو

 'هلاق ام هيجوتلا ةيافو ها ريغ ةعركلا ةبالا ىف فذملا بوجوب

 "نآرق انهنا ثدح نم اهل'سيل نا نم هرس سدق ىنازاتفتلا ةمالعلا
 1  زوجال رابتعالا أذهب هو نيعم بطاخم ىلإ ساقلاادحاو لامعتساالا

 /فذح بوج ى يكمل هلا |ءذه لاي نأ سانا نكن اوانف:اركذ

 ' ( بناحاال الها وا مل وق ) لاثم ىلع لاثم فطع ( الهسو لاق ) سما
 ١ صخشلا لها دارملا نوكي نأ .زاح ناكل ةفض نوحي نأ راح م ىا

 .كيراقاو كالها ا تاق كناكف ىنجالا عمج بناحالا ةلباتقم ىف

 ْ  لهتلاةيشاحلا ف هّرمس س دق لاق  هأر نتف وك # 'ىطولا 4 تعطر هاوغ (

 هيف ) هبلش وا ههحوب هل وق ) ضرالا نم ظلاغام نزحطاو ليلا ضيشن

 الص هل نع لاجيت هيدشنل زاح ىلاصعت هعادب لق هللااي وح جرح هنا

 .هيبشتلاب لوقلا نا عمدبعت ءادنلل اص ريغ هناب لوقلا نا ىنالو ءادنلا
 5 وسم هوك لابقالا بولطم هنوكب دارملا لاشين ا ىل الا بسانم ريغ

 باب نمءالؤه ءادننا لو ناكلو (حلا لايجاي و ءامساي لثم هلوق) ةباحالا

 . ةيحالص هل سس 3] ريم هل وق) م ءادنلا حالص هل نم امههيبشتل ؟ ليختلا [] ةرامتسالا ىا »#

 0 مهضعب لاقاكاضيا بودنملا ناف مل وق ) سمالالاثتما ةعرسل 6 ءادنلا || ( ىعرق) ةيليبختلا
 .مهناك كلمت آل ىا ديعس  نارملا ىف مهلوق هديؤلو ىلوزحلا وه || لاسثتما ةعرسا مس

 ص 0 اخر كفاح ودوم تمم اب 0 ( ىمبيرف ) مالا

 تالا ١ اظفل اهئ 5 لاخالا ىف انغالا نال تدان زل
 نع لقو ( ديز ل,ةيلوحنعهءزرتحاو هُلوق)

 اكديزلابقا بلطا وحن
0 

 3 لب هلابقا ابولطم ديز ن ركلات رابخالا ف ماظ هنال مهضعب لاق



0 

 ظ < فال ةئالثلا 0 قالو هبالا لقمبال اع هقلعت هيلع لعافلا لعف |
 كارتشالا هيسن نآل ”# و رهعو درز كراشاف و روعل بم , رعتلا ضقت ناشال

 لعافلاريغي قلعتلا دارملاف دب وأو اًقلعت ئمال دأب سالاو دائسا امهيلا

 ارمت ديز براض كالوق اماو اظفل اللعاف مسن مناد ةقيقح لعاف ورمعو

 قلعت ىنعا هتيلوعف٠ ةهح كدصق لب .ه:لعاف ةهج دصق امث وبرج سيلف

 4 ا ديزب تررع ىف نواوشالو هل وق ) عوقولا شريح نوع ه. لمتلا |
 هب لوعفم هنأ مدا لوش انال هب لوعقم هنال هحارذا حصنل لاَشال

 انئءالكو را فرد ةط_ساوب 0 لاوعفم وه لب مه> الطصأ ىف اقلام

 قلطملا لوعقملا ناف دل ف ) ىتذرلا حيشلا كلذن حرصدقو قلطملاف

 ىفءال( دز تربص ىف ديز لثم هب ج رف هل وق ): لمأت هيف ( هلمف نبع 1

 لعل ( در. الف هلو ) لع هخارخا ةحىف نكل دنقلا كلذب هجورخ ٠

 ( هبلوعفملا مدقتيدقو لاق )) عوفص هزكل هب لوعفم هنأ ىلا رظن درولا ١

 لصألاىف اهناف واولا لدا ةاعارم هعم لودفملا ى وس ليعافملا رئاس اذكو ٠

 اذكو ( نمضت اهف ابوجو اماو هلق ) ءالكلا ءانجإ اهعشومو فلعل ٠

 نومك ىل نك امأ تاوج ىف ىتلا ءافلا ىلإ ال الوعد ناكاذا اهف .

 ( نازيح ىف هعوقوك مل وق ) 6 رهقت الف ميتيلا امافي ىلاعت هلوقك هاوس :
 لعفلانا ىلع صالا يهاطى ليلد هعدش نال نونلا ادكؤم هلعف عوفركد |

 صمهانظلا َْق 3 انف امهم هناوكب دو لعفلا درككضص وثو مههريغ ا

 ىضْشالددعلا ركذنا زوهمجا ركذ ( هرخاىلا كدا 0 وقد

 هرمس سدو رايشا 1 ما ءارغالا بابىف فذخا تودحول "0 و رصطلا |

 كاخاكاخا 0 لاق ثتثدحلا اهتلث مان 4 4عءل ١رآلا رودالا بت رع لا ةيشاخلاىف ٠

 وحنو ثدب ا قسسافلا دير قانا وحنو درا دج! وحنو همزلا ىلا.

 ففطعلل اما واولا( هسسشن ةيدشاو اجا وو لاقل نكسملادبزاثتري

 هن بيمن و هدا ١ رمصق ةانعفو م قومك اماو هسفن نع وأو هل ىلع ثا هائعمو ٠

 ريد ىلع هئن رقلاو هرق مننا امن ىا ( مكل اريخ اودنصقاو هلوق )هن

 هل ص و 0 وه لب هنع ىمينب الام 12 6 يس نع تيهأ اذأ كيا ,لمفلا ٠

 هده تو ىنعملا اذه دشاموأ توا دضفقأ وحن ىلا نمدلا قاسلا |
 مس يس

 امث تسل اهنال *

 الا لعمفلا لقعّسال

 نلبحفلا نالاعون

 اهنودب لسقْس

 ْ؛ (يعدتل 1

 موت هجوم

 ضاقتنالا

 نود لقتال دنيز

 كارتشالان الورم

 نيبآلا روسدتيال

 هلارشا نا

 نشا

 : (ىنزق) ْ

 موهفه نال غ
 قاطملا لوعفملا

 نع
 هو رج وه لب هلع

 ءز> ديلا نأ

 لعقفلا لولد

 صضاط وهو هئيعال

 نا لاش نا نكميو
 فاضخملا 3 50 هف

 ويم نع

 لولدمع ز> نبع ىا ّْ

 ( ىكرث ) هلمف

1 1 



 22ىعرت )

 لوقلا#م رمل لا ما

 (١ىكرف )

 كالذ لوشم ىا 3

 ( ىميرق) ملكتملا

 لمعفلا فذ سح ه

 هماقم ردخملاةماقاو

 نالثلا ىلا هدرو

 راف رج فذ>و
 هيلا هفاضاو

0 

 ل م سصسسساساسامساسابسسلسسسسسسسو 0000و

 رلسم ةقفضا# وك نا روي و اهئالمتحم نم بذكلاو لطانلا نا اك

 00 امس 1

 ةدروملا ةلثمالا عينج نا نم ىخرلا خيشلا هلاق اك اًمح الوقف ىا وذ

 كلذ #9 ىلاعت هللا ١ لاق لوا ١ ىدم ىف اموا لوقلا عر اما هريغب دكؤملل

 لسعءفلاب تعطق ىا هيلا هناعفال وو ن “ قا لوق ميم نإ ىسع

 هبم زجا مث ىلودس ملدبم زجا ثيحب در هيف سيل ةدحاو ةعطق هب تمزجو

 اهيف ىتبال ةدحاو ةعطق وه لب رثك | وا ناّتعطق نوكيف ىرخا ةرم

 ةمان هب تعطقو هلعفت ناب تمز+ ىا ةتيلا هلعفا مهأوق اذكو رظنلا

 دهعلل لسصدالا ف اسيل ماللا ناكو عوطقملا 3 ىنعع ةئيلاف

 اذه لثم ىق ىلدالا ردقتلا لوقنث اهيش ددرتال ىتلا ةمولعملا ةعطقلا ىا

 . لوقلاف عوذلل اناس تاقل اهب الوعفم ةمدقتملا لا عت نأ. ردصلا
 + ةلوقم ىهف ةلمجم ملكت اذا ملكتملا نال ةمدقتملا ةلثكا لوادم بمال

 بهذ هيلا ( لمتحو "0 نيررخأتملا نه اضيا اذه ( ىمسو لاق )

 ةلصال هسفنل اديكأت ىف ماللا نال لباقتلا نئسح تاوفل فيزو فنصملا

 لاق مك لجالل لعحتو يهاظلا نع مالكلا فرصي نا الا مهالا لجاللال
 ةيبلتلا نم ىلاال ( ب لاهل هَل ٍوُف )هرخآ ىلا ىتذ اذه ىلعو هرس سدق

 7 غرفيل ه كلذ لك رخا ىلا ( لعفلا فذخ مل وق ) كيبلن ءةذوخأم اهنال

 1 هلوق) هلثتع ىت> هب رول عامسال ع رفتيف هيب ءاتلا نم ةعرسلاب ب يلا

 ' ]|| ءاي هفلا تلقف ريمضلا ىلا فيشا درفم وهو اسبل هلصا لبق ( ز ”نوحنو

 71 لاق ( هبلومفملا لاق ) رهظملا ىلا افاضم: هناي ءاقبل ءوشب سيل وا ىدلك
 ا ظ هنال اضيا لوش' نا كلو ه.قلعتوا هب لعفلا عقوأ هنال ىمس اعا تفنصملا

 'ّ درع لا نال لعفلا دوجول بيس هنال لبقو هب قصلاوا هب لعفلا لزنا

 ّ ةحاج ال لوقت نا كلو م ىايع ر 5 دلو هل وف رع باشا

 : ظ هقو 3 ام اهلاود ىلع هب ةيفاطملا تال وادملا تانفص نور مهنال هللا |

 )| لمفلا عوقو سلو هبال وعفم نوكي دق الثم ماهفتسالا ءامسا نال ةشقانم

 . ةينمضتلا اهتالولادم تافصنم لب ةيشاطملا اهتالولدم تافد نم اهيلع

 أ دارملاو انايثاوا اشن ( هيهقلعت هيلع لعافلا لمف عوقوب دا رملاو هل وق )

 || عوقوب دارملا فنصملا لاق ىتتسملاو زييقلاو لاما جرخف ا

 0 لعف 0
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 دحا ىلع هباصتنا زاح (.رامح توص تو هلاذاف لاق 3 171 د
 ريغ زاحاو هل ىف نكسملا ريمضلا لاخلا وذو ه هرك ذيس 6 تفضولا ليلا ا

 0 قع اماو فصو.وأ ناب فطعوا لدب هنأ ىلع هعقر هن ونيس

 !تكفيرمتلا زوخنو ليلا هلا هذاك رام ثيوص لثم سادلإ
 هناي هيومنس هيلع درو. ةفاضالاب ف رعتبال الثم نال راخلا توص لوشن ناب |
 دماح هنا ىلع اماو ليوطلا لثم ىا ليروطلا ريصق اذه زال اذه ذاجول |

 هلوق 7 ريغال ناب فطءوا الدب ناك تفىع اذاف ل ىاقتةشملاب ل وأم |

 ع فعل تيوصتاا ىنومع اردصم ءاح. مان وصنا ىنعي هرخآ ىلا ( تاص نم

 كامعتسا لمعت:ساهنأو هءزا وا ىنعع مساءناب لوقلا ىلا ةجاحالف «ندرك كنابدس ||

 لاق ) تيوصتنلا نه توصإ هلماع ناو ءاطعالا ىعت ءاطغلاك ردصملا |||

 لاق )ل ردصملا لامعتسا لمعتسا مساوه لبق * ندرك كناب# ( ا حارصو
 رهظا اذهو ناك ىنعع هنا ىلع عق ول ريخ وأ لاح 4 ةلمح نومضم عقوام

 هريغ رداصملا نم ةلمحال لامحا ال ىا 6 اهريغ اهل لمتحال لاق )) ىنعم
 هل ( مهرد فلا ىلع هلوخن لاق )) هلوعفم هريغو ىديم ردضم لمتحف
 اذه نمو ىونعمو ىظفا هجو لكلاو ه نكعلابوا هد قاعتم ىلعو ربخ

 ءامد هال قحلا ىلا ءاطذ ىا قط ةوعد ربك !هللا حلا لت 00
 وهو دبك تلا ىنعع اممق نال امسف مكاقل اديز نا اضيا هنمو ةالصلا ىلا

 ( افارتعا تفرتعإ ىا هل وق ا ماللاو نا بيس قباسلا مالكلا ىف لصاحلا |

 اهتيدأتل ةلءاع هلباشامو مسقلا اذه ىف ةمدقت لا هللا ىضرلا خيسشلا لاق

 هبل هلوف ) نيرخأتملا نه ةيمسنلا هذه ىأا 2 ىمس ولاق,) لعفلا قعم

 الا هش ايرض تب رض ىف ايريذ دك وي م ( هتاذو هسشن دك وب العا
 نومصم دك وب انةلكسم ىفو لعفلا ىنعا درفملا نومهصم انهه دك وما نا

 اذاامع هيزرتحا ( هريغ لمتحم اهل ةلح نومضم عقوام لاق ) ةيمسالا ةلمحا
 عوجرلا نافىرةهقلا مج رىفى رةهقلا وح ه ريغ لمت هلد رفم ن ومضم عفو

 (تيئاذاق< قحنم مل وق ) درفم.نومضموهوهريغو ىرقهقلا لمتح
 دوصقملاف نيش ىلع ناكو ققحت ىنع, ىمالا قح نم نوكي نا اضيا زوجت

  ةلخاتالمتحم < نم هناف كش ىلع هنوك عفرو نيش ىلع هوك تايب للا َََ

 * روفغلادبع © 49)

 افصو نوكي ال ىا 1

 . مدعل ليلخلا ريغدنع

 اسمهنم ةشاطملا

 في رعتلا ةه> نم

 هيينع الإ ركشااو

 ان ]تف ىعامل ليلخلا

 ( ىعيرق )

 فرع ىف ءاح م
 اردت لاممتسالا

 (يتذ
 هحبمصلا ىأا ع

 0( ىعرف) ندرك

 هلو هف ىلع ىاه

 ربدقتف ه قلعتم

 مهرد فلا ىلع لاثلا
 تباث هل ىناثلاىلعو

 مرد فلا ىلع

 نياوق اللو

 ( ىعرق )

 عقو املو ىا 5

 ةلمح نومذم

 هربغع اهلالمتحال

 لا بيجْلا لوق
 ( ىعيرف )



 توص هلوقك ال ٠

 نم لدب نسح
 وه اك توص هلوق
 لمتحيو هاظلا

 ا رظن ىظفالادبك انا

 نا لوالا ء زدلا ىلا
 دنسملا يغ ىف زود ٠

 لمتحيوتاركتلا نم

 ىلا: ارظنا بس
 ناو ىناشلا ءزحلا

 الوعفم ناك تدصن

 ردصمال امأ اًةلطم

 لخغفل وا روك ذلا

 توسص ىا ردّقم

 دهم نسح تود

 اعناث هلعج ىا م
 ةفسصص هلا ىلع

 ( ىوكلاس )

 ظ

 خخ ١١ ست ١

 ةإخا دعل عقاول اهناف سمعا ةناسنو نان اع ةنبيشإ نال ىا( صاد هيسشي

 رك ذ اذا ةطباضلا نع جر نذاف لاقل قاطملا لوعفملاال لهاظاا بسحب
 موزلو هف رح ىلع مهتداع ك0 5 لوهت نال هش قلطملا لوعفملا

 ردصم مصوك هنساسشملل عقوام هلوو رف ول اذه ىلعف هعص وم َّق ردصم

 توص ديزل وحن ِع هلوف ) ةثقانملا نع هاادمل صا هن ةنشب نال عقو

 فصو وا لدب هنا ىلع عقرلا هلثم ق بحي هيودس لاق ( نس> تودا/

 ىعم وق نال الاح كاظوملا لالا 0 م مس اك هفصو 0 هياكل

 لاق لوألا هدش ملام ديشب هنال ايظفل ادك آت هلم مل كلذلو ةيلاحلا

 ىتاو ردصملا كرن داو اديك ات: نوكي نا نم ىدنَغ عنمال ىضرلا خبشلا
 ١ 20 لا كاوا هو تغفر

 مسالا 0 وهو رك 1 0 لاق اذإو ىخذرلا خبشلا

 || جرخيف ثدحلا ىنعا ردقملا لعفلا ىنعم ىلع لديل مزال ريغ اضراع

 || تالوقعملاف ةكرح هلوحن جرخال هلا ىتيالو ءاحلصلا دهز دهز ديزلون
 / جرح اضيا هناف احالع هنوك طارتسا فالخم تاسوسحلا ىف ةكرح

  ناف زدقملا لعفلا ىلع لديل كلذ طرتسشا اما 6 مسا ىلع ةلمتسشم لاق )

 ىلع اهلاشاب و لعفلا سفن ىلع لدت مسالا ىلع انهلامشاب ةلما
 هذه هيودس لاق لعاشلا ىنعا هنم لعفال دب الام ىلع لدن ابهيحاسد

 اولعجمل مل ليق .نا ىكرلا خيشلا هنسسحو ردقتلا ءانع ىنغن: ةلالدلا

 : لوعيال مهدنع ردصملا ناب بيجا مهضعب لاق اكالماع روك ذملا مسالا

 ”تاوص هلاذاف هب ترص ىف كلذ جمسيو هئم لعفو ناب هريدقت حص اذا الا

 يل وق ) هعوقوب اعطق سيل توصي ناو توصلا عوقوب: عطق هنال

 لاق ( راح توص توص هب اذاف دلملاب ترم وحن نع هب زرتحاو

 ”فعضو الدن وا افصو نوكيب ناب عابنالا هلثم ىف ىلوالا ىضرلا خيشلا

 ' هم لعفال دبال امث اهولخل لعفلاك نذا تسل ةمدقتملا ةلا نال هنصن

 "فادح نحال نكل ردضملا وا لاخلا ىلع هق ثضنلا او دا دقو

 نال ىا مل وق ) رثؤملا دعب نوكي ىذلا رئالاك دعب لصحت اهنال ارئا



 0-4 00 0 5 5 ٠

 هنقنا دب زإ ول: هنأف 1 ) كيلع مالسو هلل دما وحن اهلماع 0
 لالا اذكو فذحلا بجي هدصق ىذلا رصخلا تاوفا كلذو (21[
 دع نا فس لبق (لخاذ ل 220 دعل نك 0 ن1 1

 سل نا مسالا ىلع 2 لا لوخد قضرلا خسشلا لاق لدالا هؤادشا | 1

 ديربلا ريسالا كتدجو امو اريسالا ديز ناكام و ىف نوكينأ زاوطط رشب |
 ناكب ايوصنه نوكينأ زاح ا قلطم لوعفم هنا ىلع ردسصملا ناصتلا |
 ردصملا ىا وه نوكال -_ت نع اريخ هصان نوكي نا ط رشلاف دجحووا | 1

 هنال مْل وق ) ةغاابم وا ليوأت الب ( هنع اريخ نوكيال لاق )ل ةئع اريخ |
 انلق عوفر هنال الوعفم سيل وه تلق نا 0 هنع اريخ ناكول. 1

 لعافلاماقمةماقلا/ | بارعالا ملهع نيود ةدئاف توفيف تلق نا ال اعوف سمع نوكي دق لوعفملا |
 ها صام ىلع هذه ريتعا ول هنأ ىف الو توذال بصنلاو عفرلا عضاوم نعل اذا انلق 1 ٠

 نك .ةهنيشلا كلت نع لسا مهضعب اهربتعا 5 ردصملا ىف طئارشلا

 نا ىنخيال ( ربا عضؤمىف ىا هل وق ) ماقلاب بسنا هرس سدق ه ا
 «ندش هتيكش «كدلا (تكد و نإ وق) فلكسالا ديقلا اذهدشتال ةراسأا ] 1

 ديزام ون ناعمتجدق امهنا ىنال ( نيتطباضلا نيب عمج امئاو هلق 7 ١ ١

 ريسالا لاق ) بجوا 1 نا لاش نا ىنش دئنيحو اريس اريسالا : 5

 فذح بجو امنا 6 اليصفت مقوام اهنمو لاق ال كيب  ديرربلا ( ديربلا ||
 هنم نهذلا لقتني ىذلا ردصملا ىلع ةمدقتملا ةلمخجا ةلال دل انوه لمفلا |[!

 نوعضم رئأل لاق ) اهلئاؤعماسنقم اهمايقو رداسسلا ض ا ١ ١
 ىرتشيو ابو دعب ةءارقف بتكي ديز وحن م. ةيربخوا ةيئاشنا( ةلج |

 ديز وحن هلوق م
 لع ةءأ رَقف نعد

 ةلمجال لاثم اعيبوا | رفس ةلوحن جرخبل ةلمح نومضم لاق امباو الكا اماو اعِب اماف اماعط ||.

 رد ىلع دا ارفسوا ابيرق ارفس رفسس هلو جرخبل ال امانتغا متتغيوا ةح حصي |

 ةماثنالا ىف ىلاعت || هعاونا نم لب رفسلا زاثا نم نسل دنعبللاو تنرقلا رفشلا نال ادنعب |!

 امافقاثولاودشفوإل || وحن ليصفتلا ميدقت زوج اذا زارتحوا عقاولل ناب ( ةمدقتم لق )|
 .# ءادق اماو دعبانم || ودصملا ىا ( اهردصم هل وق ) اولش ءادف نودفتوا انم نونماما | :

 ءوشلا ةياغ ىمسامتاو هتباذ ىا ( هش هرتابو مل وق ) اهنم موهثلا || | ) حعدءمصم 0( هأ



 ايلالدتسا هلوق ٠

 ىمايقل ناس فطع

 نا ىلا هب راشا

 ىنءع دئتيح سايقلا

 لالدتسالا

 ( قوكلايس )
 نع رامخ الا ناف

 دج اضا دما

 ( قوكلايس )

 نامزلا ىلعهنلال دلو

 ١ لادلا لوعفملا مدعو لعفلا مر مدعل اننلو ثدخا ىدم مالكلا نع ١ (نوكلاسإ)رمتس

 |١ بحب ىلا رداصمللا ضعب اومفر .ةغلاسملا ةدايزا ىنعا ىنعملا اذهلو هلع | ظ

 هيلا فيضاام ضءب هنا نم انرك ذام ( هيلا فيضا ام مكح هل هل وف ) |

 ردصم افامم ليق ايلالدّتسا ”ايسانق نوكشف طياضلا توُش لالدتسالا

 ىلع سا ىا اسايق اذكو اءامم ابوجو هفذح عمسيىا فوذحت لمف

 سك 1

 آلا سل هفدح بوحوب معلا نأ ىنعي ( افوقوم ايعامس ىا هلوف ,

 قي رطب لصحم هب ىلعلا ناف ىمايقلا فذحلا الخ عامسلا قيرط نم

 ةبجوملا ةلعلا وه ىذلا طباضلا تونشل كلذو اسابق ابوجو هفذح

 اضيا فيرعتلا مالبو امئاد ءاعد اهلك ( لا ايقس لثم لاق ) فذحلل
 لذلاب هيلع ءاعد ( امدجو لاق ) 4 أريخ نوكي دق هناف هللدما الا كلذك
 | تاروكحذملا نم ةدحاو عطق ةلمهملا لادلاب عدجلاو لاخلا حبش و

 | مهضعبو هلوق ) رهظا ناكل ىخرلاىف موا ةظفل واولا لب ناك ولف

 رداصملا هذهنا ىرا ىذلا :ىذرلا خيشلا لاق ( ملا فدح لا بوحو ناب

 اهب دصقن ملو رخخلا فرحوا ةفاضالاب اهلوعفموا اهلعاف نيباذا اهلاثماو

 بحب مل نيس مل اذاو اسايق ىنعي اسهيصاوت فذدح بجو عونلا نا
 هلاقحسو كيدعسو كبسلو هللا نا>عبسو هللا باتكو هللا ةغمص لثم كلذو

 | سيلف هدم تدح مهلوق لكشثم ناصتنا اماو كلادمحو هلادعت ىا

 71| زوحتو لوعفملا ىتعع ردصملا لعج ىلع هب لوعفم وه كب ردصملا ىلع

 هلوقىفاك ىنبني ىذلا دما ىا عونلا نايل هد ىف ةفاضالا نوكننا

 | نال اذكو اذك ىه كبل 6 اهنم لاق ال « مهركم او ركمدقو ب ىلاعت
 " || وحنخيبوتلا هب دصقي ىذلا ردصملا اهنم ناف رك ذ امف رصخحال عضاوملا

 |1١ لاق ) مايق سانلاو ادعاقاوحت هماقم ةفصلا بونندقو مابق سانلاو ادومقا
 | || ارركم هوكوا ىت دعب اتيثم ردصملا نوك طرتشا امتا ( 1-1 انبثم مقوام
 !١ لوصحمإودب ءىثلا م صو ريركتلاو رصحلا اذه لثمنم دوصقملا نال
 1 هفانيمل ناو اعضو هيفانيف ددجتلا ىلع لعفلا عضوو هلهموزلو هنم لمفلا

 | ةغلاسملا ةدايز اودارا ناو ه ماودال لمعتس دق عراضملا ناف الامعتسا

 | ىجمنيل ريس ريس ديزو ريسالا ديزام وحن اريخ هسفن ردصملا اولعج

00 
1 

1 1 
 ا : 4 كنا ,

 2 4 قدح 0 3
0 7 1 
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 هب وح ) سن دي نر ما تورس م نس ع

 هه 76 2

 و هقيقح تكديحلا ىلع لاد طظفالاو ةغصلا ند أموهفم ددنعلا ناك

 1 ا هو ل حو ماعم وهم هس عملا

 نيبرمض تيرض ىا اطاوساوا نيطوس هّتنرض وحن اًزاموا نيب رض

 هنا ىنحنالو ةييل آلا ةقالعإب برضلا نع زاسجمب وهو طوس ابؤرضوا
 حيرصلا ددعلا نم وا اريثك ايرض وحن ةفصلانم اموهفموا اضيا عونلل

 نينا مهودلجاف 0 ىلاعت هلوق ومنو تابرض ثالثوحم هزيمت ركذ 6

 ةفص هنا لوقتنا كلو ةيؤر فلا ىاافلا هتبأر وحن هنودبوا :* ةداج

 لبق اذكه م 11 لاد هنال ِمْل وق ) افلا ةيؤر هتبأر ىا فوذحم ردصم

 ددعتلل ةلباقلا ريغلا ةهاملا ىلع لاد هنال لاَ نا .ةرابعلاف رهظالاو

 اذهلو كلذل لباق هناف ابعون وا ناك ايصخش اهدرذ فالح اهسقن ىف

 ىنكيأل (ددعلاوا مل وق ) امهنم درفلا ةدارالامهعجوهيوخا ةينثت زاج
 ديز ماق ولف هلباش امللت ريغ نم لاثءالا ددحت ردصملا ددعغت دصقىف

 (نوكيدقو لاق ادحاو امايق كلذ ناك تاقوالا كل:ىف ساحتملو اًئاد
 ىلا ةفاضالاب لملق هسفن ىف اريثكح ناكناو هلال ليلقتلل اننهه دق
 بالقت ىرت دق 9 ىلاست هلوقيىفاك ازاجم ريثكتللوا # هظفلب, ناك اذاام

 ما ووق) هظفلب ناك امم دكواوغلبا ناك ذئنيحو (هظفاريغب لاق ) :# كهجو
 اهنموهتلثءا صم دقو ردصم ريغوأ ردصماما وهو ( هلمق طفال اراغنىا

 سردلا ىا هسردب وجل هلماع ريعوا هلماع نومضع» ىلا عجا رلا :ريمضلا

 ١ ريغ ىلا هيراشملا ةراشا مسا اههنمو هشرض ىذلا برضلا ىنلاو

 مل وق ) مئانل سولملاو مئاقان دوعقلا ناب سولجلاو دوعقلانيب قرفبدق
 هنمضىف هنال اما تدناب ابوصنتم لع تدن ردصم هناف ( انان هللاهتيناوحت

 تالا ىعع لعح هبال وأ هل عواطم هياو تدبر هلعح تما ىنعمنال |

 سل هنأ ليفو مياستلا ىعع ماللسلاك تيينثلا ىنعم هنأ ليقو قل هو

 14 الاماع هلردش ةنوناسو هلوق ) 6 تارا ريغم هبال 4 يانلا اده نه

 هنو رضنال 0 ىلاعت هلوق ا لم قىرلال ردقتااناوربدقتلا مدع لصالا

 | نوكيذئتي-> و ( مدقم نيخمدق نا كلوقك لاق ) اليلقارض ىا 6 ايش
 ءامد نوكي ذئنيحو نفسلاىلا ىضي نمل لبق اذا اذكتو ءاعدؤا اربخ

 ريثكلل وا هلوق م

 داضتلا ةقالعب ازاحت

 ةئنيحةرثكلايداربو

 ةدحولا لباشام

 دقىلاعت هل وق ىفاكهلو
 ىرمم# زلا لاق ىر
 ةيؤرلا ريدك هانعم

 ددرت ىرناما ريثك ىنا

 ءامسلا فق كهحو

 ىحولا لوزمااءاطنت

 تنمي نم ةل.ةلا ليو
 ' ةكلا ىلا سدقملا
 هناباةلاق اهن وكل

 (قوكلاس )9

 لوعفا ابان نم ىا
 هظفا ريغب قلطملا

 داوزلا فذح ه

 طفانمردضم وهف

 (ىتوكتاايس) لغفلا

 هل لعفال امف ىا 5
 اني تفاح وح

 ( ىقوكلايش )



 د

 افلا ققحتن) دارا لب ىرضلا نعد ىك اذا انش تب رضو ةضاح ظ
 + ركذ هناو ه مسالا لوادم ققحت بوسنملا وه ىذلا هتزج رابتعاب
 ع لوخد دئارح ىنكالو هيعم ددعتمو ءزدعلل ناب هيأ ثيح

 ةرياغم .لعفلل هل ولدم ىه ىتلا ةهأ ركلا نال ؛ ىفا 01 تن 1 جو رخو

 جر اذكو امهني رخآتو مدقتل قةحتلاىف اهقلعتم ىه ىتاا ةهاركلل

 نال ققشتلا بسحب: تيوأتلا وه ناك ناو برضلانال اسذأت ةئيرض

 هل ةلع هنا ثيح نم ركذ لب برضلا هلا ثيحنم بردأتلا رك ذي
 هجارخاىف ةجاحالف ىتهارك تهرك جري اضيا داحتالا دبق لاشال

 هعباوتو قناسلا ةم نم داحتالا ديف لوشانآل قبانسلا ديقلا رامتعا ىلا

 01 ى| ( دكاتل لاق ) ' هليصا راتعا نودي هراتغال ىدم الف
 هيلع لولدملا برمذلا ديك  ملاف ارض ترض وح هقيقح دنسملا وهام

 ازيا دو ال ها لف ولا [ ابها نامزلاو داتسالا دك“ انا تب رضن
 لجهيلعوزودتلا مهو مفدوا وهسلا مهو عفد هتدئافو ةحماسم ناك

 ميس[ نان نامحرتيال هتاذي هلك يا : املكك ىموم هللا كو 9و ىلاصعت هلو

 مهفبام ىلع ةدايز هموهذ٠ق ن كلنا هاوق )ف مالسلا هيلع ىءوأ م كلا

 صيمص## بجو دك أتال ناكنا سنملا مالب فرعملا ردصملا ( لمفاانم

 هلوق لدب لاش نا بحو عوللل ناك ناو ددعلاو عونلا دشهاع ةدانزلا

 صعب ىلع لدنا هلوف ) ددعلا ريسع ةدايزلا ىلع هعاونأ ضع د ىلع

 ناك ءاوسو همومعب وا هصوص# اموهفم عوتلاناك ءاوس اهلكوا ( هعاونا

 هنودبوا اًطاص المع لمع وحن اهفوصوم رك ذ عم ةفصاانم اموهفم

 نيب رضو ةبرض وحن ةغيصلا نموا دهعلا مال نموا احل اص لمح وح

 قدصلاعم هيلع ةلادلا .ريغوا ىرقهقلا وحن ثدحلاىلع ةلادلا ةداملا نموا

 قوكلاسسلاةخعسأ ىف .

 واولاف هنا لف و

 ضعب ىفو لاحال

 رك ذهناو خسنلا

 ىلع ففطعال وهف ٠

 لمفلا ققحتنا هلوق
 ( هححمم ) هأ

 ملا ليقولف هلوق 5

 ىف ليقاش باوصلا
 و يكل ىذرلا

 امس وت لمفالا بك ان

 ( ىوكلايس )

 برضلا ”ىا تبرض وين وهضءب وا برضلالكوا اعاونا هب رض وحن هيلع
 هندحعو ىا هلوقا/

 ددع داو 1 ناف

 كلو هيلا نافاسذي ام :ضعب ليضفتلا مسا و ايا ناف مدقم ريخ تمدقو

 برضلاو مدقم ريح امودق ىا رده ردصملا ناشط امهنا لوش نا

 ]| هل وق) وع برض ى هناب هنع لأسينا ىتذي ىذلا ىا برضلا ىا عاملا نم
 1 ٍْ ءاوس اهصوص# وا اهم ومعي هنركاوأ هيد>و ىا ال 1 دف ىلع ككل ( قوكلاس )

 ( ناك)
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 ضرتسءا مث ماكتملا هلعف هيث هنال تبرض تبريض ىف ىناثلا تب رض
 لاقولف مسالا لاوحا رك اذ هنال مسالا رك ذ ىلا ةجاحال هناب هيلع

 هلوق تبرض لسعش ع ديرا نا هنابو هلضفام مسا ةوق ىف ناك هلعفام
 صاف هلباش لب ه لوقلا لوانتبال لعفلانا هيلع همنا هب ملكتلاو
 مسا هلوشر هجارخا ىلا جتحير هلءفامف الخاد :نكيمل املو مهحالطصا

 ' ىلع لعش هلوق
 ناىأ ردصملا ةغبص

 تب رض لءش ديرا
 لوثززع دانتتمملا

 كل ْ : ْ
 مك 2 ' ه.ديرا ناو هب رحب الق مسا لوقم هنا راتعاب وهف .لوانتلا ١س واود

 ظ ف 3 لعف نا هيلع هحنلا ىهاظلا وه 5 برضلا وه ىذلا هنومضم لعف

 4 0 و” © | مهو ىنمضت لوادم نومضملا كلذ نال هيلا بسن نا حصيال هنومضم
 لا نومس ثيح )| تاففص نور من اهلاود ىلع ةيمضتلا تالولدملا تابفص نورخئال |

 لوقلا دعب ةعقاولا || امم ايرض تب رضيف ابرضنا لاَشإك اهلاوُد ىلع ةيفاطملا تالولدملا

 لوعفمال لوقلالوقمأا لئفلا لوو لوالا قشلا رات انا لاش نأ دعس الو لعافلا هلعف
 ( ىوكلابس ) || هنأ رابتعاب تيرض ظفلو الوق تاق لثم جر الاو اعطق لوقلل لتوأتم
 لوانتلا سواوهلوق 1 دنلا هققح 6 اهبشال ةعوضوم تسل ظافلالا نال امماأ سيل لوقم

 ىلعلعفلا لمح ناب || هلعفامزال مل وق ) مسالاديّش هجارخاىلا جيت>اف هريس سدق فيرمثلا

 حلطصملا فالخ نور مهنال اضا حصل دز, وأ لوش نا لئاقل © ىنءملاوه لعافلا

 ىلع ىراخلاهل وة ا/ ليعافملا دودح راسى م اهلاود ىلع ةشاطملا تالولدملا تافص |!

 ةلنوكي ىأ لعفلا || ١ ىنم لب ولاك اهمكح ىف امث اهريغو ( اهلك رداصملا هيف لخديو ىل وف ْ

 نوكنأ ب لمف || هب ىعس امو لعفلا ىلع ى راح لا ن7 ثدحلا مسا ردصملاب دارا كالالا

 زول دهو لعاب راح ىلع هةئم ها هيلا لعفلا او لح وهو عج اذا رداص نه هنال

 قاطيدقوةيف وكلا بهذمىلع لعفلا ىلا هءعوجر لحموا ةيرضبلا بهذم
 دقدنال بلا ةلاىف انلق امتاو ردصم بلاغلاىف هنال قلطملا لوعفملا ىلع |!

 لديالوا لبولا وحن ثدحلا لع لد نا اما ذُبحو اردصم نوكيال | |

 وهو هل وف ب افلا هتيأرو اماونا هن ريض م. وحن هيلع قدصي نكل هيلع ْ

 رابتعاناما ميدعتلا كلذو معا روك ذملا ىحالطصالا لعفلا نا ىنعي ( معا
 امساوا هلوش دافام السعف هنوث رابتعابوا صاطظ وهو اروك ذم هنوك

 وحن ج رذيف هداعل

 هل لءفال ام ليولا

 اعاونادش رضهلوق 8

 برضلا ناف لا

 ناىموبرضلا عاوثأأ ىذلامسالاو ردقملا لمشي امكح روكذملا لمفلاف اردقم هلوق ىلع افوطعم

لمثشم لعفلا ىنعم ناهد دارملا لب هلو 0 لعفلا ىعم هيف
 هي ؤرلا 1 ما هيلع 

 تدب له جر الاو مسالا موهفم ىلع لعفلا موهقم لايشا درب مل 3 ( نوكلايس )



 ( قوكلابس )

 -دأآ ذقن

 دوفقلادسقتلا الو ةيمستلا هد>و رهظال دئاح هنأ فحالو هسلج نم هريغ

 لصاخلا وه قاطملاوءفملان الون و لوالا قشلا راتخم انا لاش نا ىلوالاف
  ىذرلا ىثاو> ىف هريس سدق ديسلا حرص دقو هسفن ردصملاأل ردصملاب
 ةحاسملا نم برعضب قلطملا لوعفملا ىنديرثالا ىلع .لءفلاو ردصملا قالطانأ
 ذوخأم لوعفملا ة ةغسصو ردصملاو لعفلا نيبو رثالا نيب زييقلا مدعو

 هوكي ىعن الو ارثأت وا ناك اريثات : رددصملا وه ىذلا ىوغللا لعفلا نم

 سدقحراشلا هيلا ريشي دقو ر وك ذملا لعفلا ردصعع لصاح هناالا الوءفم

 ليعافملا فالحم هَل وف ) آلا لعافلا لعش دارملاو لوقي ثيج هرس
 زوحن ىضرلا خبشلا لاقو ةسخلا ىف ليعافلا ةاحنلا رمصح ( ةعبرالا
 0 هن ومضم كق 2 لوعفم لاخلا لاف ليعافملا ىف ةلداد لاحلا لع قل

 اك ارنومضم وه ىذلا ا لمف انك ار ديز ىنءاحىف ءىجلا ذا
 فيفختلا اور 1 مهأ 1 ه>حار>ا طرش لوعفملا وه ىتاتسملل لاش و

 000 ]0 قلمسامل لانا لاش نأ دعمألو ىهتنا ةمستلاف
 هلعاف ةنهل ةنسم اهنا ةطساون هباهقلعت نال كلذك تسل لالاو تاذلابو

 تاذلاب لعفلاب ليعافملا قاع نا نهىنغا انهه نمو قافثالا لييس ىلع هل ومعم

 اهريغىفو الصأ ليعافملا فبصنلا لعج هيجوتا رهظي ةطساولاباه ريغ قاعلو

 قاللطا حصيال يا ( اهيلع لوعفملاةغيص قالطا حضال هناف هل هك ا اعين

 لا انآ ةسملا ىلع ىف ردا لوعنملا قالطا ىفانس الف اهيلع ىوغالا لوعفملا
 لوقلا هموت فيكف 4 قلطملا قدص ديقملا قدص تارورض ند

 قدم تاد.قملا 1 قاطم انو قلطملا قدص عاستماو ديقملا قدصي

 هلءفاممسا لاق )) مالغلا نسح ديز ىفكلوذعملا ال هعمو هبفو هلو هب للمشي

 9 وهجلا ةغيسص ىلع ابريخ بريضذ هيف لخدف انك وا ةقيقح ©( لعاف

 ناكءاوسوا انيثم ناكنأ ردت ىلع ىا ( هيلا هدانسا حصي ثحب مّ وقر
 اديدش ايرض تبرضامه لثع درطلا لطس اللف تار آلا وا ىنتلا قار ط

 | 00 لكشف مهضعل هبلا بهذ م( هيف ارثؤم نوكي نال هلوف)

 | ناكل دز اسما لقا ( مسالا ظفل ديز امو هلوق) ةينا آلا ةلثمالا :

 كفي اا م ع ال

 عر
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 هأ اذا

 ةجاحالو ةركنلا ًادّتبملا صيصخن مدع مزاي لاقبال ًادتبم حارب نوكي نا
 صصخت نأ زوج لون انال سيل مساك هناف * صيصختلا ىلا ال مسال
 كنمريخ دحا ام وحن مومعلاب وأ امدقم ربخلا ردقن نا انل ناف ربخلا ميدقتب

 بج وم لاريغ قايسىف ةركنلا ىخرلا خيبشلا لاقمؤمعلا ىلعىنملا نا ىنحالو

 ماهفتسالا 0 وا سلوا امواال 5 تنام ءاوس 'نهالا ىلع موم.علل

 لجر ال لوقنف ةنيرقلاب قارغتسالا نع فرصي نا لمتحتو ىنلاوا
 ذئايح هناف حتفلا وا بصتنا اذا اما مسالا بصتشي مل اذا اذه نالجر لب

 نوكي نا زوالو هل ف ) نالجر لب لجرال لوقنالف مومعلاىف صن

 اذاشال سيل ل لمعتالال نأ هاظلا ىضرلا خيشلا لاق ( سنخلا ىننل
 لاشب نا ىلوالاف امرك ابوصنمال ربخ مهمالك ىف دجوب لو اساقالو

 هيكل راركتلا كرا عم عفرلا اهدعب اهف زوحنو سنحلا ىننل حاورال ىفال

 ةفرعملا عمو اهلومعم نيبو اهنيب لصفلا عم بحيدامتا راركتلاو ذي

 تاماسع تريصىف تاماسع فيرعتلا درط لطس الف هلةءالع اهنا

 هدادعنمو هب قحلم ءىشب هيشملاناف لوعفملا هيشملا فاك (امكحوا عيا وق )

 لوعفملا قالطا ةحصل ىا 6 هيلع لوءفملا ةغبص قالطا ةحصل عل وق )
 ةاحنلا روي هيلا تهذو ةغيصلا ظفا هلع لدا هيلع ىوغألا ىنءملا
 روك ذملا لعفلا لعافل الوعف» ناكول قاطملا لوعفملا نا لوش نا لئاقل

 روك ذملا نا لوالا ىلع هحو هريغب وأ لعفلا كلذ ناعل اما آل وعقم ناكل

 نيستنملا دحا نيع نوكت اال ةيسنلاو لوعفملاو لعافلا نيب ةسسن
 هءالوعف٠ نوكف لعفلا كلذل ال نوكي ذُئاح ردصملا نا ىتاثلا ىلعو

 دحأ نفل الومقم نوكف رالسس» نئذلا كلذلا ناو انش 0
 اذ الباق نوكب دق روك ذملا لمفلا لعاف ناو لساستلا مزابف اذكهو
 لاه نأ نهاظلاف الوط مالغلا لاطو اوم تام ىفاك لعفلا كلذ ىلا ةسنلا

 حالطصالا بسح لوعفم وه لب ءارفلا هلاق اك ةغالا بسحم الوءف»م سل هنا

 ام دقت ىتاا د ويقلا نع هءرعتلاف اًماطم هن 1 هفصو اماو اصوصخم

 مساك هلاف هلوق ؟

 ما نأ ىنعع سبل
  لعافلاب ههمشل سيل

 ةركن هعوقو روحت

 آل مسا اذكو ةضحب

 ( قوكلابس )

 ىلع ةُسرقلاو لام

  ررقتامةيثيحلا رانتعا

 ةيثيحا دبق نا مهدنع

 تاش رعت ىف ريتعم

 فاتن ىتلارومالا

 رابتعالا بسحي
 ] نسا تالكلاك

 زاحملاو ةقيقحلاو

 ) قوكلاس ( ١"
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 اد>اواريخ ددعتملا ٠

 عومجملا لي وأب
 ماض ودل وقىاكه

 فرحو لعفو

 عنتعي ناك ناو 5

 ىلع راصقالا

 موزال

 (قوكلايس)بذكلا
 بردال هلوق ا/

 تاسالاىفةروكذملا

 فاصل ةفاسلا

 ةسش يىعاسدلا

 الو نارقالار فاذا

 لاخلا عضومىفحا را

 انا لوش م ةدك ؤملا

 اذك اعاحش الطب نالف

 ( قوكلايس )

 طفت اسس ماا ا 1 ]1 ]1 1 1 1

 نا: مسا عباوت ىف م لحلا ىلع الج عفرلا اوزّوج دقف نورخ'الااماو |

 "|| زوجال ل نكل, سنجل ىننا تسيلال نا به لوب نا لئاقل 6 ىل حاربإل |

 د ١
 مهذو ةعامج بهم كلذ نآب هبيلع ضرتعاو بوصنع الا فضول

 ىلع المح هتفص عافترا زاو كلذ لاق امنا ( ىهاظلا وهام ىلع هلوق (

 ةجامس نودب لاخلا نم ( هوحنو ىف رظلاب ديقتنالة فا رظاانال 'هل وق )لحلا

 ظ دحاو ربخ عومجلانالذ دامب بذكلام زاياتاو (بذكلام نادال هلوف)

 اعماح لجز مالغ نوك ىنن لصاحلاو دوسا ضبا اذه قلب الل كل وةك ةقيقح

 الا سيل 4 ليبقلا اذه نم ربألا لعج تاق نا رادلاىف هنوكو ةفارظال
 < اسهيف ىلع انهه راصتقالا عنتعالو ه اهدحا ىلع راصتقالا عنتما اذا

 ىنلا ةلالدا يل وق ) كلذ ىف فاك لوالا ىلع راصتقالا عانتما انلق

 ل صوصخ .هنيرق انهه نكي ملاملو ايفنم ىضتَس قنلا نال 6 هيلع

 ال نم دافتسملا ىنالا نا هيقو دوجولا عفر ىننلا نال وا لماش سما ىلع

 ىا هل وق ) هريغ وا دوجولا فرظلا ناك ءاوس ىطبارلا دوجولا عفر

 لقنلا اذه نبا .نم ىرداال ىسادنالا لاق ( ظفللا ىف ربخلا نو رهظيال

 ةشرق تماق اذا اماو ةشررق مهن مل اذا اقافتا هئابثا بج هنا قحلاو

 ( دارملا وا هلو ) دون 9 هع و قدا 2 مي ىنب دنعف

 دكليح نوكيف ا مهلوق ىنعم نولوقيف هلوف ( لوالا وه حصالا

 هذه لثم ىلع نكي م لعفلا مسا ناب فنصملا ههزو لاعفالا ءامسا نمال

 لوقلا اذه داسف ىلع اضياأ لدي اهدعب مسالا تصن نا قحالو ةغبصلا

 . مسالل نيتليمقلا ىلع اسمهاوخدل كلذو 6 لا ميمت ونب اماو ه] وق )

 نيتهيشملا هلوق نم وا لاثلانم موهفملا ( سيل لمت ىا هل ف ا لمفلاو

 ةحصبو ايهلمع نيتلئاقاممن وكب رعشب سل انههسشت نال سلب

 بجوملا هيبشتلا ىلا عجار ريمضلا لوقت نا كلو امهيلع اههمكح ءارجا

 دروم ىلع مل وق ) سايقلا فالخ ىلع وا ( لاق مل وق ) سبل لمعا
 ةيشاخلا ىف هرمس سدق لاق ( دص نم مل وق ) رعشلا وهو اولاق ( عامسلا
 نم ىا بردا امارمن ىف ريمضلاو لاوزلا حاربااو ضارعالا دودصلا

 ىا هلوف  اهنع ىخاىعاب اهنع ىل لاوزالف برا نارين نع ضرىعا

 كاز
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 ازاجم اهتاوخاو نا هلوق لمجم وا اهتاوخاو نا ٍبناب ربخ ىا فاضل || ٠
 دحاو لك تافيرعت نمضتي عيزوت ىلع همالكل محي ملامتاو ىنملا اذهنع || ٠

 اماوخاو نارام 5 عبروتلل ب بسائملا ناو في رعتلا ماقم ماقملا نال دحاو

 لمعلابف اظفل اما ( ىندم وا اظفل امهيف رثا ثاربال مل وق ) عملا ةغيصب
 هديشكب احسن الا# )| بحسب الثم مكملا ديك آت ناف امهيناعم ىلا اهيئاعم باحسن الف » ىنعماماو || ٠

 جاتلاىف اذك ندش || لثع, هل وق ١ فيرعتلا ضقتنبال ربدقت لك ىلعو هيلعو هب موكحملا ىلا

 )ع وكل ايس ( ةفنلا نا دعب واأاع ةفوفكملا نا دعب ىذلا ًادتمملا ريو ( موش ظ

 ]| زومالو هبرضا ( ديز نبا لاه نا زوم هنا درب ىتح مل وق ) ةاغلملا
 ( اديز نبا نا لاغ نا زوالو يل وق ) هبرضا اديز نا لاش نا |

 لاش نا ةرايعلا قح « هعدقتىف الا لاق ١ قبقحتلاىناس ماهفتسالا نال |
 نوال نا بحب هيشنلا هحوو هيلا هوجو نع ءاناوسا هنآل ميدقتلا ىف الا 1

 هل وق ) ديعب ملكملا ىلا ريمضلا عجرب لوقلاو هب هبشملاو هشملانيب اكرتشم || ٠
 : ناك اذا الالاق ١ ىلب نا لضالاو هلوف ىف ىع 5 ('مدقتن نأ "لصألا
 لاوحانم لاح لكفف هدقتىف الا ريدقتلاو غرفم ءانثتسا 6 افرظ
 ' مالكا ىنمم نم ءانثئتسا نوكي نأ زوو افرظ ناكاذا الا ريخلا

 ميدقتلا زاوج ىف ًادتبملا ربخت فلام فورملا هذه رابخا نا لصاملاو
 كلذو مهعس ون كلذو هلوف رز افرط هلوك تقو الا اهلك تاقوالاىف

 غلا عم فراظلا راصأ ناكم وا نامزىف نوك نأ ديال ثدح لق 7

 ١ ىرجاو ىنجالانم هريغ لخدبال ثيح لخدي صخشلل مراسي رقلاك | ٠
 | رورو راح ربدقتلاف ف رظ لك ذا فرظلل هتيسانمل ارح رورْاو راخلا

 نا لمع تلمجاهتاو ةركلا ىلع تلخد اذا ( سيلا ىنلال ٠
 | تاينالا ةفلابمل ناو ىنتلا ةغلاملال ناف ةغلاملا ةدافاىف نا هءاشت اهنأل
 | نوكف نا ضيق ال نال لميقو ريظنلا ىلع ريظنلال بح بابنه نرْكَف

 | فنصملا لاق ( لدعامتا نإ وق ) ضيقنلا ىلع ضيقنلا لمح بابنه | '
 | يىهاظلا ف فيرظ نال انس> فيرظ لجرالب ةاحتلا ليث نسل ا

 أ [هاظ نوكي نا ىنشب لاثملاو اريثك قدح الريخ نالالا | ْ 1
 : أ دل الب ىنملا فاضملا نال ريخلا الا فيرظ لمتحال اناثمىفو 80 لمي اهف



 ا لا

 ةدعاقلافف جاردنالا معو اديزو انا قي 000 لق اللا 0 انزو | 2 56 هتحو لاو هتعيض ىف صنلاو

سل هيعيصض آل ةروك ذملا
كميو ٌادتمملا 8 ةف وطعم تد

 ١ 5 امإ باجي نأ ن

 لوعفملا نأف ىاثلا نع اماو ا دك وما 7 دك قولا فددح نايف لوالا

 دارملا نايف ثلاثلا نغ اماو واولاب هيلع لولدملا ريغ لعف نم هلدبال هعم

 عمنورقم لجر لك ىا هل وق ) ةروصاا ىلا ارظن ًادنملا لع فنطعلا
 نانو رقمهتعيضو لجر لك لّشإ ملاعاو ور و 0 دير لوقت 6( تحيض همعيض

 فوطعملا دعب سيلو فوطعملا دعب هلحش ىنث» يللا نأل سهاظلا ا
 هنال ريكا ”دسما 8 نيل لمحت نأ ز زوحالو ربخلا دسم دسف ظفا

 ديز نع اريخ هلاوكا 3 ةيليخ . نائكح ربخلا اذهل لبق ا 1| ةمم نم

 زاح ِديز نع ريح هنأ ثيح نك وهف هنعضص نع اريخ هنوك ة ةيحو

 هلو: ةدحاو هب ةيلج هنأ لاو ىفكي ١و رولا ا 0 هنعيضو لاه نا

 ىلع لدي هل هتمعل ناف مقال اننعتمو )0 هبامسكم نوكي آدم لك اهعبارو

 هلوق: ]إ هريخ فدح نعال ار تح 8 اءفال هللا ةنامأ وحذف ريا نييعل

 "| كرممل وحن لاؤسلا مسقىف كرمعل لمعتسي دق 6 اذك ناعفال كرمعا

 ش | نا ريح هلوق نا ىلإ هب رابسا ( تاعوف رمل نم ىا هلوق ) ناعفال

 دلسملا وه هلوقف قسام ةنيرش كلذو ربخلا نوذحم ادم اهتاوخاو
 امناو لصفلا ة هغمص وه هلوقو هريد كدا نوكي نا لمتحو مالك ءادّشا

 هن وكب رعشتم وه اع لصف يف أدتبملا ريخ لصالاف هنال امهنمو لقب م

 رئاظنلاو هايشالل تاوخالا ريعتسا ( اههابشا ىا مل وق ) ةدح ىلع ابا

 © ءادتبالابال مل وق ) تاوخالا نيب 5 لثاعلاو براقتلانم امهنبب ال

 اهنال مل وق ) نيامع نع لماوعلا كلت فعضل نويفوكلا هيلا بهذ اك

 امهيف لمعت نا ىلوالاف ءاوسلا ىلع نيئزحلل اهءاضتقا نالو ( تهباشامل

 فيررعتلا قدصيل دحا ظفا داز ( فورا هذه د>ا لوخد دعب لاق )
 كلترابخا عومم ناك نا فرءملا تاق نا فرعملا دارفانم دحاو لك ىلع
 اهدحا لوخد دعب تسل امال اهبلع هقدص مدعي ءافخ الف فو را

 اهئاوخا رابخا عوج ىلع قدصن الو اهتاوخاو 5 ريخ ن ما نا ناو

 ١ ريدقتياما كلذو بانل اذه راح هققَح ف رعءملا اناق اهدحا لوخد كدعل اهنا

 ١) فاضملا ( 106

 ا اا 1 د > حو ينال -نح 3
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 .لث. نال ج هنعاولدع امنا ىهتنا فرظلا ماقم لاخلا ماق نفو ةضقانلا ||

 هب رمت عمسل اريخناكولو ةركنالا هترززكح عم عمسإ مل ه بوصنملا اذه

 ةمزال بوصاملا اذه عقوم ةعقاولا ةيمسالا ةلّمجا ىف واولا نالو ةيم
 ةصقانلا لاءفالا رابخاىف واولا لو>د نال واولا مزلي ملاهل اربخ تناكولو |

 ًادتمملا ديقتو مل وق ) موزالا ىضتقيال كلذو لاحلاب اههيبشتلالا تسيل
 اذا ٠7 ماللاب فرعملا سنجلا مسا نال + كلذو اقافنا ( همومع دوضقملا
 قارغتسالا ف ىهاظلا وهف هيلع عّقبام ضع هصصت ةئبررق مقت لو لهعتسا

 مزايهنا هيلع درب ( شفخالا بهذو ول وق ) 8 حج سمالب حبجرتلل اعفد
 نا ةوقىف هنال مهدنع عنتم كلذو هلووعم ءاَش عم ردصملا _فذدح

 هل وق ) هتلص ضع عم لوصوملا فدح زو#الو لعفلا عم ةلوصوملا

 دقملا برضلا اذه الا هانا ىنرضام ىا 6 اعاق هيرض اديز ىرض ىا

 ًادتملانم ىناثلا مسقلاىف ك م( لرحألا ديما اذه ناكل وقم

 هلاشماو لوب هديك أت عانتتما هديؤي ( لعفلا ىنمي هنوكل هل وق )
 نا ىنمال ( امئاق الا اديز برضا ام ىنعملا ذا م وق ) هفيصوت عانتماو

 أدتبم لك اهئلاثو مل وق ) ةرهاظ ريغ ريدقتلا اذه ىلع رضحلا ةدافتسا

 بجاوال بلاغ هلثمىف ربخلا فذح نأ ىهاظلا ىضرلا خيشلا لاق (1لا
 ناك عمم ىتا ولو عم ىنعم اهنال ريخ اهدعبام عم واولا نا نويفوكلا لاق

 زوخنالو ارب نوكي نا حصيال فوطعملا نا هيفو انعم وهام اذكبف اربخ
 مفرلا قحتسال اريخ عقو اذا عم نال واولا نع لوقنم هارعا لاش نا

 ( هتعيضو لجر لكو لاق ) ابوصنم نوكي لب هدعبام ىلا لق ىتح اظفل

 ضرالا ىه ىتلا راقعلا ةغللا ىف ةعيضلا :ةيشااىف هرس .سدق لاق
 راك# ةعنصلا ىهسنا ةعنصلا ىنعا اهفحصم نع ةيانك انههو عاتمللاو لذالاو

 رو وظل لك ىلا هتعيضىف ريمضلا عجر زوال تاق نا # خارص ندرك هشدبو

 ىنملانات حضاودوصقملا انلق ادوصقم سيل هنال لجر ىلاالو هي ىندملا داسف

 لجر لك ريدقتاا ههيجوتىف ليق لجرلا كلذ ةعيض عم للجر لك نا
 زود ريأا ريمض ىلع ةفوطعم هتعيض نوكي نأ ىلع هتعيضو وه نورقم

 ىدم نع ىا 3

 هما ىلا ةصقانلا

 ) قوكلاس (

 ءىح ىذلا ىا ه

 ةروك دملاطباوضلاب

 دوصقلانوك ىأ 5

 ىنعت هفاضالابوا 7

 امئاق ادبز ىنرخ

 برضلا دارفا وح

 ماكتملا نم 'مقاولا

 ائاق لصاح ديز ىلع

 ( قوكلايس )
 صعب ةدارا نه ىلا

 نود هلع عشام

 ( قوكلايس )ضع
 داو سالذا 3

 أن و رقم لاحرلانه[

 لحر لك ةديبفإ

 ( ىتوكلاس )

 دك وأ فذح هلوق#

 0ع او امسأ ةغيص ىلع

 ءحسامزوحالاذو

 نم ضرغلا تاوفا

 ديك أنلا
 (  قوكلاس ) ١ عفرلازاوجو دك وا ىفذح * روما ةثالث مزاي هنا هيفو ريكا دسم اهدنس



 اذكو رصن بيوس نك

 ( قوكلايس) لب
 رخاىفحاحهلوق 4

 4 راشلا لش ةغللاف

 تالا ىتءمه رمس س دق

 ( قوكلايس ) هنم

 رع 5-11١
 جبهممسمست

 قيوسلا ىرش رثك او مل وق ) حصالاىلع واولا اسهءم بجي ةيمسالاو

 هلباتل قيوسلا تل مس ةيشاحخلاىف هرس سدق لاق * تسب * قيوسلا ( انوتام

 ريمالا نوك بطخا ىا ( امناَق ريمالا نوكيام بطخاو هلوق) حا

 ةيردصملا ام عم ٠ نامزلا ريد عاش كلا ناك ناو هكا كانوا بطخا ال عاق

 | هنع ةراسعوا اردصم نوكي نا بحي ادن :.لا اذه نى اولاقال

 خيشلا هن حرص م اضيا ريدقتلا ا زاح ةبريخلا ىلع معاق عفروأ

 .فاضملا لعفا نع ربخلا دسم ةداسلا لاخلا عفر زو لاق ثيح ىضذرلا
 الف 2 رصلا ردصملا نعال نوكححيوا ناكب ةلودوملا ةيردصملا ام ىلا
 زاحم نوكلا ىلا بطخالا ةبسن نال كلذو مئاق اديز ىنرض لوقت
 ىلا فاضم نامز رد نا زوو زاجل سنؤي زاجلاو مالكلا لوا ىف
 وحن ازانحم فراظلا ىلا دانسالا عويشو اهعم نامزلا ريدقت عو.شا ام

 00 ل رق لتمر ونالا وكلم بلخا ءديؤيو مئابس ءراه
 نال ( امتاق ناكاذا لاح اديز ىبرض هريدقت نا ىلا نون ربصبلا

 "لومح دتعالا نوكبال ةمابش اديقم هنوكب ديز يرض نع رانخا
 ريد ريغ نم لصاح ردقتب فتكي ملامعاو دز دوجوو برضلا
 هلماع ناكناف ردصملا لومعم نع الاح ذئنح نوكب امئاق نال ناك

 هإماع ناك ناو هنالبطب ءىجحنو نييفوكلا بهذم هبنيعب ناك ردصملا

 اومزتلا دق مهو اهيحاص لماعو لاسخلا لماع فالتخ>١ا مزل الصاح

 هريعض نم لاح امتاق نال كلذ نم ءىش مزاب:ل ناك ردق اذاو داحنالا

 انهاوخدم ىمس 6 هطرش عم اذا. فذح مث م وق ) رخا هجو اذه |
 رارمتسالل هذه اذاو طرشا| ىنعم ةحنارل ةلفرظ اذا تناك ناو اطرش

 || (ةريثك تافلكت هيفو ول وق ) © اودسفتال مهل لبق اذاووإب ىلاعت هلوقىف ك

 انهيلا ىفاضملا ةلمما عم اذا فذح نم ىهو ةيشاخلا ف هريس سدق لاق

 ةصقانلا ناك ىنعم صهانظ نع لودعلانمهو ناكملا اذه ريغ ّق ثشس و

 ' يل ما قلل اذا ليما ,ىيلوق ندم نإل ةمانلا سما
 مةصقاناا)

 ةيلعفوا تناك ةيمسا ةل_وا تناك ةدرفم ( لاح هدعبو مْ وق )اني راضت



 مك ٠ لا
 فستالدب هلعجؤ © بابلابعبسلا اذاف لثمىف درطيال هناهيف و ؟ عبسنلا نع.
 ىجورخ تقو ىف ىا فاضم ردقسن هدعب امي ريخ نامز فرا لقو

 ةثحلانع اريخ عّشرال نامزلا نال. فاضخملا ردق اماو عيبسلا لوصح

 تأجافف ىا فوذح هلماعو هدعلام ىلا فاضم نامز فرظ للبفو
 هن لوعفم هنآل ةيف رظلانع اذا جارخا مزاب هنا هيفو عيبسلا دوحو تقوا

 نا لفواو .مزاللا ةلزنم لزس تالاف نا لاش ناالا مهفا تاج اهل

 تاجاف لئافلاو رخالا هوجولاىف هك ةلجخحا ىلا فاضم ربغ فرالا
 دودو تاحافف هانعم لاش نا زاول ةنسف رظلا نع اذا جارخا مزاب 1 0

 ىا همزتلاف ءىثلا هتمزلا لاش ( مزتلا امف لاق  جورخلا نامز عبسلا

 لاش نا ظفالا بسخم رهظالا ب 50 رثلاف ىا هأ وق( هتمزالم لبق

 ريمض نال نهاظلا تسحب دئاغلانع ةللا واخ ءزلالاو رب ىف ىا
 قاسني نهذلانال ىهاظاا بسحب اناق امناو ربخلا ىلا عجار هريغو هعضوم ىف

 كلذو مل وق ) ريمضلا ءانغ ىغيف بيك رتلاىف اعقاو هنوك ىلا ربخلا نم

 ناف اف رظ ربخلا ناك اذا ام وهو رخآ مسق كانه لاقال ( باوبا ةعبدا ف |

 ا

 0 وبس ا ل وللا تو حوف روسنا كود نع قي جت حد نا نو ا ا اس تلا اع ضل ىلع ل 7 7000 072 1 8 5

 بس لب ىهاظلا بسحب ربخلا لوقت انال ىذا بجاو وهو ربخ هقاغتم
 م سيلف ىلظفا ىما ةياعرل الا سيل ريدقتلاو فرظلا الا سل ةقيقحلا

 ( هفذح حن 'الف مل وف ) هدسسم ةريغ مازتلاو ريخلا فذح باب نم

 بوجوإلاب فذحلا زاح ةجراخلا ةئيرقلاب لدولو هيلع الول ةلالد مدعل

 هل وق 3« ندومت ىدنمراوخ #ءارزالا 4 (1ل رعشلا الواو هل وف)
 جك نيتلك نم ةمئتلم ريغ هلك مهدنع ال ول ناف ( نييرصبلا بهذم ىلع اذه

 ةيعانتمالا ؤل نم ةنك سم .تناكول الوا نال ىنادكلا بهذ هيلاو ىاءارتي
 وه م هرسفع ىتا اذا الااهدعب عقاولا لعفلا فذح بحي مل ةيفانلا الو .
 ةظفا نال ال راركت بجوو طرشلا تاودأ دعب ةعقاولا لاعفالا ناش

 سبلغالا يف ارركم الا مسقلا باوحو ءاعدلا ريغ ىف ىذاملاىلع لخدال ال

 راسك ءامسالاب انهصاصتخال 6 ةعفارلا ىه الول ءازقلا لاقو هل وف )

 ىخرلا لاق « لا لعافلا ىلا ابوسنم نإ وق ) هروصق ىنالو لماوعلا
 وحن لوعفملاو لعافلا ىلا وا لوعفملاوا لعاشلا ىلا افاضم ايوستم لدن 0

 روي اهجيجوو جيم صوم ويجب يمنع يقدس مصابي

 هلاكتر هزت
 ىفن«٠الذا/ اد رطيال

 ناكملابف كلوقل

 بابلاب عبسلا
 ( قوكلايس )
 الدب هلعجو هلوق م

 لح نك فج
 اذا نم الدب بانا
 ىنعم امأ فست

 نهدلاقايسن |مدعلف

 هنالف اظفل اماو هيلا

 ةداعاب الدب نوكي
 ىف راحالو راحلا
 اظفل هئم لدملا

 ( نوكلايس )

 ءارزالا هلوق :
 ندومع ىدنمراوخ

 لاخدال رهظرال

 رهظالاو ةدافءابلا

 راوخو جاتلا ىفام

 ءاملاب ىدعي و نكشاد

 ىرزا سوفاقلا ف

 اننع هيلع لخ دا هيخاب

 ( قوكلاس )



 ةفلاخم ىف هلوق 5

 ىئىجج فعل تادعضذا ولا

 حضاونا ريخ ىقءافلا

 ىف هعوقو ة 0

 مالكود.جلا نا رقلا

 هنم دعسف ءارعشلا

 هفلاخم ىف هعوقو

 تاحعضا ولا ض

 ( قوكلايس )

0 1 

 1 نأ نم ليقام درب الف ءا رمحلاو طرمشلا نيب طبرلا داةءنا ىلع ىنبم اذه

 0 دال ةيرريخلا نع مالكلا جرخال اهنال هلو اق ءاشنا نوكيدق ءارلل

 || قا ىذلا مهضعي لبق هل وق ) رخآ عئام انهه سيلنا ىعدي ناو
 0 هب ويس عم ءاضإلا ىف لاق هنا فندملا نع لشن ( هيوسس وه امهب نا

 )| دقفلقنلا اما هقفلاو لقنلا ةهج نم د هعل نأ ري> ىف ءاسفلا لو>د نم

 || نالقإلب هلوشب مهلاوما نوقف نيذلاؤي هلوقدعب هباتكىف هيوبيس دهشتسا
 هللاوف مل وق ) تاحضاولا ةفلاخت ىف ه هعوقو هنم دعبيف هقفلا اماو #توملا
 لاقإل * ناشاد نمشدو ىنمشد د« حتتفلا و دملاب ءالقلا (مكل ايلاق مكتفرافام
 ىعاودلاو عادو ضتقمال ححبصم هن ال لجاللال تقولل ماللا « هند رق مايقل

 ا بحال لق 6( هفذح ب تجحندقو هلق و ةغالبلا ىف ةروذ ذم

 لعل وم دخلا لها للدملا وحنو مالكلا ىف ليسا تز مال الما
 | مذلاوا حدملا صوصخملا ناب لوقلاو وه دخلا لها ىا ريخلا قدح
 هلق ام ةفص هنا مالكلا كصاح ( 5 ملعب هلق 0 هب لستتي ال امم ريخ

 نآل هلبقام بارعال انفلاخم هباعا لعجو هنع عطق هنكل ىنملا ىف
 كلذو هيلا ءاغسالل عماسلل ظاّقباو هيبنت دايز فولألا رييغتو نانتفالاف
 هن ىندعي محرت "وا مذوا حد مانهالا ةدشو هب مانهالا ةدشا نوكحي امنا

 م وا حدملاب تافصلا نيب نم زاتما هنأ دارا هن أكف ءانتعا ةدايز
 | لصالاىفهنا نيش 0 فاصولا ةروصف قبل ًادتنملا ركذ ولو محرتلاوا

  لالهتسالا لدق ما رصملا لهتسملا لوقمف هل ُِ ف ريغ 5 فدو

 ( ون هأم # )2 لالاهلا لاق رب ميقتسم امالكو هي ند رك كنابو ندبد ون هام##

 : 0 عاش  نييعل لهتسملا دوصقم نال هلوق و ريقلا هدعل و دلع بش هسا

 1! ىداداتمأدب لالهاابصن ( مهوب الئاو مل وق ) ةراشالاب لالهلا نييعنال
 .سلا اذاف ت>رخ لاق ) فقولا تادرفملاىف لصالا نال كلذو
 ١ ا لشو ادرك تحف تحرد أ ىف :ءملأ ىلع الله فاطعلل ءافلا

 00 عبسلا ةأجافم ىا اهلبق امل اهدعبام موزال اهنا دارا هلعاو طرشلا
 | بهذملا ىلع هلوف ا اهفذح زوجال هنا هيقو ةَددآَر ليقو ىحو رمل

 ط اك فرط اذانا نابق افالخ هيف نال كلذ لاق امئا ؟ حيحتصلا
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 سنجل مالب فيرعتلا ناب هيف شقانننأ دحالو ٍبابلا-اذه نم ” امو
 مالب, فيرعتلاك هنا سولو ةراشالا مساب فييرعتلاال م رصحلل نوكي

 مدولو ابقلطم رصحخلا ىذتشال هنا لوقنف سنحلاىلا هيريشا اذا سنا

 ه قإلاو لوصوملا ممالاك لاق هن أكف. ليثقلا ىلع لوم مركلا لوقنف
 باوحلاف .نيعتلاو ٌرصحلا ىغَش طبضلا ماقم ةنوع: فيرعتلا نا

 نمضتلا كلذ نوكنال نادزط ردثلا علب ادتملا نمضت دارلا لآ ل
 1 ةراشا كلذ هلوق نا وا اهمكح ءجيس اك طرشلا تاك ةطساو ||

 لوخد هك هنمضت ىلع عرفت و طرشاا ىنعم- نمضت ىذلا ادتملا

 رهظي لمات كلذ ىف ةجردنم تسل ضقنلا داوم نا ىنخي الو ءافلا

 | ةلص نيءقاولا لوعفملاو لعاقلا ىهساك هتوق ىف ام وا« لعش لاق

 مسالا روكحذملا لوصوملا مسالا مكح ىف و هْل وق ) ةلوصوملا مالل أ

 هيلا فاضملاو فاضملا ىف لاخلا اذك و دحاو ظفل مكح ىف امهنال ( هبفوصوملا

 ىلا دئاعلا نال هب لوَش نا ىنذب ( امهن ةفوصوملا ةركنلا وا لاق )

 تاغألا (  ىنيثأي يذلا لاق ) درش واب هيلع فوطعملاو (قوطعملا
 لايقتس الا ىنمع ىذاملا ءاح دقو لا.ةّتسس الا ةغيص لوصوملا ةلص ىف

 لب ديدرتال وا هظفا تسنل « رادلا ىف وا لاق ) ردان ربع وهو اضيا

 هنم نورت ىذلا توملانا ىلاعت هلوةف مل وق ١) نيترابعلا نيب رييختلل

 نو“رفت توم لكنأ ديربال ذا امان سيل لوصوملا لبقنا ( مكيقالم هنا
 دارملاف لتقلاب توملاك هاقالاف صخشلا هنم ترف توم بر ذا ؟اقاب هنم ||

 ءامساب اهيشم ريصي هنذا مومعلا ىلع ةينيم ءافلا لوخد ةحصو ننخلا |
 اريخ لوصوملا نوكي وا ةداز هيف ءافلا نوكتف 5 ماهبالاو مودعلا ىف طرشلا

 ال طرشأا ءامسا ىف" لوصوملايف مومعلا بحال ىضرلا خيشلا لاق اناق
 هلو>د ةص نال هلوق ) مومعلا هيف باغالا عن ةفلاخلا هجوىف انزكذ

 طرشلا تاملكلا ادن ىلا ةهباشم هظحالع' ءاسقلا لوخد نالو ( هيلع هبلع

 زاح كان هيلع |ةلطم ع لا كح 0 ءاضنخما 0 0

 2 روقغلا دع 5 7

 ادده نم هلوق 9١ نك ل تلا فرط نمضتملاو اما هلم لخادلا ادننلا نآل
 باب نم ىا بابلا
 نا دلل ادثملا
 طرشلا

 فني رعتلاال هل وق ©

 الف ةراشالا مسأب

 كلذ في رعت نوكي

 رصحال اديفم

 مالكا لوقنف هلو ع
 لسعلا ىلع لو#

 مفوذحم ىاكلاو
 دسالا ديز انلوق ىف

 )١ قوكلايس (
 نا قألاو هلوق ه

 فم رعت ىافمرعتلا

 'ةلفأ ةرايسألا مسا

 سنخلا ىلا هب ت رشا

 ماقم هن وك ةنوءع

 ىخكتش ادتيملا طمض

 مسالا ىف ءرصح

 فو.هوملاو لودوملا
 مالاو نيروك ذملا

 طرضلا لصحي

  5ءافلا نوكتف هلوق

 هلاف ىف ىا هِف
 ما مكيفالم

 ( ىتوكلايس )



 لان عئاج هلوق ©
 عئانلا نوكي نا ىلع

 اماو عئاسجلا عابنا

 مهضعب معزام ىلع
 عوسلا نأ نف
 لبق نم وهف شطعلا

 اظفل ريا ددعت

 ملاع ديز لثم ىنعمو
 هيف زوجمو لقاع

 ريغ نه نارمالا
 ةيولوا

 ( نوكلايس )

 | ظ ها

 0 اذا رداع زنا نم 09 نوكي دنيا و لكلا لغءدطا فسو

 امعمجحو ةاو ادارثا ًادتمملل امهتفاطم ةداهشب نيعتم هجولا اذه لق

 اهنا 1 روك دملا لاثملا ىف ةاطلا# نوكن نا زوي امهتشاطم نال ثح هيفو

 لكلا نم ةدافتسملا ضاعبالا ىلا اعجار نوكي نأ زوجي ريمضلا نالو
 ناكول هناي ريخالا عفديو كهاحو ملاع اه ليسق نم نوكف هسش ىلا ال

 ددعت بسب هسعمحو ريمضلا ةينث' أدّتملا دارفا عم زوجي نأ مزل كلذك

 نيب عمابجلا زملا ةيشاحلاىف هريس سدق لاق 6 نم ىا يل وُق ) ضاعبالا
 تلقنا ( ىلوا فطعلا كرت ةروصلا هذهىفو هل وق ) ةضومخلاو ةوالحلا

 : عئات ملاح سه اذه لثم اللصا ' انعلا هش نوال ن ا ةروصلا هذهل

 37 بأ نم سلف هقيقح دك انما بأي ع نع هنأد انف ىبارعالا نبا لاق

  هانققحام ىلع فطعلا مدقت رابتعاب ( فطعلا زوجو هل وق )يبحلا

 ىنعم لاق ) لعافلا ددعت عانتما نم اولاقام هديؤي (ادعسالو ول وق (

 ( ىناثل لوالا ةيبيس وهو مل وق ) ةيهالوا ةينايب ةفاضالا 6 طرمشلا
 " ىناشلا موزل لب ىناثلل لوالا ةيببس طرشلا ىنعم سيل ىغرلا خيشلا لاق
  مكبامو 4 ىلاعت هلوق وحن دريالف ءازخلاو طرشلا عم ىفاك لوالل

 | نآملا مالك قفاوي اب هرمسف هريس سدق حراشلا نكل © هللا نش ةمعن نم

 || دروت اماريثك ةيربخلا لمخلا ناف ( هءمكحللوا مل وق ) ةازاحلا مكث حب ىف

 مكب اف وحت دوي الف مل وق ) اهب رابخالا داري لب اهنومضم دارإالو
 اسييس سل مهب ةقصلم ةمعتلا نوك نأ ذ ورولا هيج ون ( هللا نق ةمعن ند

 اهنوك نال سكعلاب مالا لب ليقنا  ىهاط كلذو هللا نم اهن وكل
 دائسا مولعملا نم نال ثحب هبف انلق مه ةقصام اسهن وكل ةلع هللانم
 هنم ارداص هنوك ىلا هداتتسا اما هناطعاو ةمعتلا هللا دانا ىلا قوصللا

 || ادتملا ناكامل( طرششلا ًادتملا هبشدف مل وق ) مولعم يبغف هلالواعمو
 زاو+ىفو هريخىف ءافلا كرت زاوج ىف طرشاا فلاخ ىنعملا ادهىف اليخد

 00 قو للق هنكل ا ما اه دبزا ةضام ةقصلا وا ةلسصلا نوك
 ليق ( لوسصوملا مسالا كلذو لاق إل هلةفصوا ةلص فرظلا نوكح
 | كلدو دنسملا ىف هللا دئسملا رصح ىنفي ريصحلا ىضت نيثزحلا في رعت
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 هل وق ) اهريخل افرظوا اهلرخآ اربخ اهدعب روكذملا نوكينأ زاوجل

 ردض نال نالا قيس لع لختا -ناوطو ( ةحشفلا علوه
 سل عقر دهعبمل ( ةباتكلا ىفوا هل ىف ةروسكملا نا عقوم مالكا

 ةظفا ( ددعتب دقو لاق ) ورمع وحن ةدايزلاب دهعإ من ميدقتلا ةباتكلا

 ىنعملاو ظفالا بسحم اما ددعتلا كلذو هل وف 3 قيقحتلا وا: لياقتلل دق

 كلوتك بجاو و! نتملا لاثم ىفاك بجاز ريغاما ددعتلا كلذ ( انا
 مّ الوا فاطعي نأ هسسهيجوتاو فطعلا بح دّكحو لهاحو ملاع م

 سلو عماسسلا مهف ىلع اداّتعا ليصفتلا ةدارا ىلع اربخ عومجللا لع

 تاق كناكف اردقت كوكفم ًادتملا نال ًادتملا ريض "نيفولسلا ف

 لغجحي نأ زاح اذهلو لهاح رخآلاو مل امدحا روكذملا لاثما ىف
 نوكحي نا زاح اذه ىلعف ةقيقح ددعتم هنع ربا نال هيف ني امم
 هلوق هديؤيو هنع ازارتحا هسنع ربا ددعت ريغ نم. هرس'سدق هلوق

 ةقيقحلا ىف امهناف هلو ) نيهجو ىلع كلذ نكمعد سلو دعل اهف

 ةوالخلا نيب ةطسوتملا ةيفيكلا تايثا دوصقملا نال.( دحاو ربخ

 عي ىف اجزتما نيمعطلا نا ىلع ءانب لبق اك امهسفنا تايثثاال ةضوولا 5
 والان م لكىف نوكي لوقلا اذه ىلعف رخ الاب اهدخا رسكناف ءازجالا
 سلو ًادتءملا ريمض عومجملا ىف نوكي هاناقام ىلعو ًادتبلا زيمش ضاق 0
 انلق * ريمضلانع ةفصلا واخ مزليف تلق نا * ريمض نيئزحا نم *ىثشىف
 عسمخجت الو ىنثبال نا ىتيذيف تلق نا ءىش ىلا ةفضلا دنتست مل اذا زاج

 ءارحااناق هثينأت و هعمحو ًادتمملا ةينل دنع نإ زا نم ءىش ثنؤيالو'

 بازرعالا ق> ناف امهنلع بارعالا ءارجاك نيث زحلا ىلع لاوخالا كلت

 ىرجا بارعالل الباق عومجملا نكمل امل نكل عومجم ا ىلع هّؤارجا
 تربخا اذا كنا يلعا * لاوحالا راس هيلع سقف هنازجا ىلع هاا
 دحاو ربخ مكح ىف عومجلا لءحت نأ زاح ةلصتملا هلازجا لاوحاب ءىش نع
 همك قلبا اذه َةَوَف ىف هناف دوسا ضرما اذه قلالل كلوتح
 ١ ءارجاب القتسم اريخ امهنم الك لع# نا زاحو ضماح ول> اذه مح |

 ور ويجب ن1



 ظ 0 مت ٠٠١ خمس

 || بوجوب لهم نم 6 لدبلابوا هل وق ) اهانعم وا الا دعبام لاحب لغلا
 | لعافلا وا لدنلاب ساتلالا ىلا تفتلإ م اماق ناديزلا لثم ىف ميدقتلا

 هءجىص رث.ذ ىلق ريمضلا دوع مازاتسال هيلع لمجال عماسلا نا ىلع ءانس

 نمضتول ذا هسفن ىا ( درفملا ربخلا نمضت اذاو لاق ) لصالا فالخو

 ةرابعلا ىف ننفت بك ار ديز مالغ ومن هقلعتم مىيدقنالا بحال هقتاعتم

 بجوملا لبق ( ماهفتسالاك مل وق ) لمتشا لش ملو نمضت لاق ثيح

 ماقام وحن ىنلا ناكمل ظن هيفو * ماهفتسالا ىف رصحنم بألا ردصتل
 هنفكي مالكلا ردص ىضتشام نا معا (/ هتلمح ىف هردصتل هلو دز

 كلل ىكر نء ءىش هيلع مدقتنال ثدحب لما نع ةلمخ ردص عشر نا

 ثدحتام .رئاسو نأك اهانعمل ةريغملا ملكلا نم اهمامث نم راصامالو ةلمجا
 ]اهي رتشت نه نا. لايش الف اهاخ د ىتلا ةلمخا ىف ناعما نم ىنعم
 رثؤيال لوصوملا نالف كبرضي هبرضت نا ىذلا كلوق زاوج اماو

 هم دقت عاذتماب مكح امنا ( هميدشت اهعم عنتكي ةيعرلا هل وقر ىنعم هتلصوف

 واف ةرقلا ىلع روك ذملا لاثملا ىف نيخلا ناف هسفن ىلع ءىشلا مدقن موزال

 ناك اذا اما ( هسفن ًادتبملاف لاق ١ روذحلا كلذ مزل هيلع ةرقلا مدق
 ريخأت زاوحل اسهلثم ديز ةرقلا ىلع وحن ميدقتلا بحيالف هتفص ىف
 "0 هلا نإ لصفلا لال ' هتفسصو. ادتيلا ني طسسوتب ناب رخلا
 لعفلا ربها لمجمل امنا ( لكلاب ءزلا قلعت لثم هل وق ) فوسوملاو
 مالع لدم ىف هدارطا مدعل هلماعي لومعملا قلعت بأب نم قالعتلاو ردقملا

 ادا( نأ نع ارش ارا. لاق )  ًادنتمم هلثم تلمح اذا ةلثم لسجر
 ذئنيح بحال هلاف هقدصا الف سراخ كنااما وحن اما دعب نا نوكبال نا

 هلوق) اهئافو اما نيب عقتال ةماتلا لهل نآل نئاننلالا ءدعل رحل مدقت

 "00 لوك نأل نيعثم اح هناف عدم نود ( نسل فوخءرخأ” ىف ول
 زي> ىف امن نوكي نأ زوجتال ذا اهريخو اهمسا عم ةحوتفملا نع
 "لالا ندي ةححاوشنلا :١ زيخ ىف ام الو (بترادصل ىعم ةرودكللا نا

 اربخ نوكي نا نيعتف' هيلع لوصوملا زيح ىنام ميدّقت زوجيالو ةلوصوم

 لطاب ناثلاو أمهعم ةروسكملانالوا اهربخو اهمسا 0 ةحوتفملا نال اما

 (146ال ظ
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 بخذو ول وف ) كءاح نم'وحت هيلع قفحلا لاخلا, فيصل لإ لل
 طايكلا وأ راجتلا هانعم ديز نم نال لق هيويدس ريغ لب ( ةاحنلا ضعب
 رامخألا ةدعصأ ةعونمت ىل والا ةمدقماو ةببريخحال نيعتم فئصولاو الامم

 هلو ) ديزب طايخلا نع رابخالا ةجصل ةيناثلا اذكو باوجلاىف ىنكلاب
 نبا نع لّقن ريللا فيرعت عم ًادتبملا ريكشت زوج الو 6 ةفرعم هنوكل
 دلاخ ما ورمع ما ديزا ةوق ىف هنال ةفرعم نم نا هعفد ىف بجاحلا
 1 اريكشت انوا بجوال مم 21 ىلع تانمسملا هده ُّق ماهعالا قرطنو

 ْ هفر غم ريخلاو هر ف ًادتمملا نوك زاوح هب ويلس نع لشو هفحض قح الو

 هريخ ىلع امدقم ليضفتلا لعفا وا ماهفتسالل ةنمضتم ةركنلا تناك اذا

 اناكوا لاق ) هوبا هنم لضفا لجرب تررم وحن اهلنق امل ةفص ةلمْاو

 تمعزام نا اربخ ,ىرخألاو ادعم اهادحسا لبج قبطراسلا 0
 ( ةنيرقالو هل وف اريخ هلع ىرخالل افصو هنوكب لعلا بلطي عماسلان ا

 فسوب وبا ةفيدح ونأ لمد ميدقتلا ب دارملل هنيعم ةندارق تدجوولف

 هءاسعل تالتاقلا ىعافالا باعل ه هنمو لوالاب ىناثلا هسشت دوصقملاذا

 ناك صصختتلاو في رعتلاف ىواستلا هبديراول لبق  نييواستم وا لاق )

 ىلا مهولا باهذل هب فكي مل هنكل نيتفرءم اناكوا هلوق نع ىن

 بورهم ريغ مولا اذه لثم نا هيفو * تفيرعتلا ةجرد ىف ىواستلا
 هب فتكيمل لاقي نا ىلوالف صيصختلا ىف ىواستلا ىف هتويثل هنع

 لب الاف نوكيال ريحا نا هيف ( هلالعف ربنا ناكوا لاق ) ه ليصفتلات اوفا

 نياىف نيا لعج م ةروص لعف دارملا ناب عفدو ةل ىهو هلعاف عم العف
 ريخلا نال ناديزلا اماقام وحن درب الف لاق مث ةروصلا رابتعاب ادرفم ديز

 وحن نع زارتحالل هلةظفل ىلا ذئننح ةجاحال هنا هيفو * ةروص ةلمح

 ىمس لاش نا يلوالاف هحرش ىف هنع اهب زرتحا هنا عم هوبا ماق ديز

 ىنبذي تلق نا * هيلع مدقتملا هزج مساب لكلل ةيمست العف ةيلعفلا ةلملا
 مئاق الا ديزام وحن (هانعم واالا دعب رخل ا ناكوا اضيا لوس نا

 ردص هلام ىلع لمتشم أدتبملا كلذ اناق * ذئنيح ادتبملا ميدقت بوجوا

 رركتل قيسام ىلع ةسياسةملاب هلا مولعموا ىننلا ىلع هلاتشال مالكلا

 ىعافالا باعأ هل ود 6

 ىأ هءافل تالتاقلا

 باعل لثم هبانعل

 ىفأ عج ىافالا

 ٍ ىراو ( هاش

 : ىدبأ هن راش ىلا

 ىهلاق. ( لساوع
 دودقملاو لقلا صو

 همداسدثما 0 دادم

 ءادعالا قس

 قح ىف لسلابو
 ريخعاو ءاساوالا

 سابتل الا مدعل مدقم

 ةمئيرقلادو_جوا

 ىنلاو لسعلاىرال

 دخؤيو ىندجحنام
 يا هنراسث ايرط

 هتدخاو هنح

 نا ند لساعلاو

 3 نه لسسعلا

 هس مذا ةفاظنلاو

 هاندا ند ىدبالا

 حاتفملا حرش ىفاذك

 ىفي رمشنلا

 (نوكلايس )

 ( قوكلايس )



 زوج الو هلوق 5

 لماعلا كلذ راهظا
 اذودُش رهطظا دقو

 نازعلاكل )هلوقك

 «* نهي ناو نعكالوم
 هح وحمل ىدل تناق

 م ( نئاك نوهلا

 ليقع نبا حرش ىف
 ها هيفلالا ىلع

 (هححصمدلا )
 نوكت الةلصلانالا/

 ًادتملا اذك وةلجحالا
 لكب ةردصملا ةركذلا

 هريخ قعافلا لخ داذا

 ةلحالاهتفصنوكال
 (ىتوكلايسلا نم)ها

 ا ٠0 ع

 اسهيلا نهذلا قاسنا اذا ةصاخلا لامفالانم نوكيدقو هيلع فرظلا |
 هشيعت ىلع ةئيرقلا مانقل لماعلا كلذ راهظا زوحالو ١ ماقملاب سحب

 انك اس هانعف هدنع ارقتسم هارامافوإو ىلاعت هلوقاماو هدسم فرظلادسو

 هيفو كلذىلع ةاحنلا قفتا ( قلعتم نم هلدبال هل وَق) ك ردعتم ريغ

 اقرظ الا ىضتقنال ةيسن ىهو ةيفرظلل رادلاف دبر لدم ىفىف نال ثحب

 ةجاحالو دز وهف فورظملاماو اهلو> دش فرظلا اما افورظمو

 عوقون مكحلا ناك اذا حصي امنا اذه ليقنا رخآ سما راسبتعا ىلا

 لكما منال انلق وهوهبالا سل هبف مكحلاو وهوهبأل هيف رظلا

 مكحلا ححصيال لعفلا ريدقتنا عم ليلد نم لذ ديال وهوهب الا نسل

 ساسقالو ( لعفلا وه د لصدالاو هأ 1 2 لب وأتالا وهوهل

 نيلاثملا ىف ةلملا رتدقت ليقنا رادلاف لجر لكو رادلاف ىذلا وحن ىلع
 فرظلان مه نهذلا ىلا ردابتملا اناق هن نحن اهف ةرورضالو 7 ةرورمخال

 نكلاىف تن عضاوملا ضعن ىف ةلبلعا ريدقت 55 اذاف دحاو ىنءعم رقتسملا

 مدعنا ىنالو نانكرلا قفاوتيل ( دارفالا ربخلاىف لصالاو هل وق )

 (عاسنالل هريخاتزاحو مل وق ) دارفالا ىوق ىوقتلاو نامزلاةدافا
 تاضشللا 6 وا مهتغل ناك اذهل و برعلاب رشم وهاك قيضتلا مدعو

 نوكت عريششلاف نوكنت اك ةسمجلا ماكحالا ( بجيدق هنكل هْلَوَق )
 تناك ءاوس هلوادم ىلع لادلا لاهشا ( المتشم لاق ) هريغو وحنلاف
 صاوأ مق ديزأ وح هيلع مدقتم يمانم هرواحم اعوا هسفنس هتلالد

 ( مالكلاردص هلبجو ىنممىلع مل وق ) كءاجنم مالغوحت هنع رخأتم
 هريغو ( ماهفتسالاك نأ وف ) ةححعاسم هس ردصوا ةلادرالض ىا

 .عونبولو طرشااو ءادّسالامالو ناشلاريءضو ىحرتلاو ىتقلاو مسقلا نم

 هلصخحو مالكلا ل صا ريغبام ةلعابو مرد هلذ ىنبنأي ىذلال سم نحل

 ردصل ىذلا مالكلا ىندب عماسلان آل ردصتلا ىضتقا اماو رخااعوت

 1 عمس اذا عماسلار ديل هريغلأم هدلعل ءىجب نأ َز "وح ولو هلِسا ىلع ريغملاب

 مالكلا نم هعمل *ىجيسأمل ريغموأ ريمغتلاب هلفامىلا عجاروهأ ريغملا كالدب

 1 هن اىلا ةراتسالا )ع هن وناس بهذمادهو هلوق 0 هزهذ كلذب شوشنف

 ( راتخلا )



 فرصتملاف فرصتءريغو فرصتم ىلا ناكملامماو هي[ ٠٠0 لوح نامزلا مسا مسقني, هنا رعا

 هرجوا هيصن باغالاف قرغتلمي ملناو لوالاك ابلاغ عفرلا نكي
 محلا سم | دك ًاتلف تامواء٠ رهشا ج ا 00 لات هلوثاماو ” نانقلالا

 رهشالا عيل : ةقرختسم جلا :لاقفا ناك ىعد) داذمتدالا ىلا ؟شانلاءاقنو |
 نيسع مسانع اريخ ناكاذا .ناكملا فرظ نأ وهو هلاقام اسهتنلاثو *
 افرصتم ناكح ناو هعفر عانتماىف مالك الف فرصتم ريسغ ناك ناف

 ناكم ىنم :كناكم ىا"تازق ناكم ىم تفااوحت حجار عفرلاف ةركوهو ظ

 حوج ص مفرلاف هفرعم ناكناو سرق ناكهؤذ ىنم تنا وا بيرق

 بح ناكملاو نامزلا فر ظنء الكنأ وهو اضيا هلاقام اهتعبارو *
 ةدارال نيع مسانعهب تريخاو ادودحم اتقوءوا اف”رصتم ناك اذا هعفر

 ةللىنه كلزتئمو خس رفىنه كراد وحل ةديعبلاوا: ةسرقلا ةفاسملا ريدقت

 ةلل ىرس ةفاسم وذو خس رف ةفاستم تاذ ىا نيئايضم فدح ىلع

 ىئرادوحمن باصئنااماو ردقلا اذه ةدس ىا ربخلا لوادع قلعتم ىهو
 زييغلا ىلعف ةإلو اموبو المو نيخسرف كفاخ نم وا. كفاخ

 نادعيم ناخس رفلاف نيذيس رف تدعب ىا ةسنلانع رييكوهو روهمجادنع
 ةيلاسلاىلع هبنانصتنا .ليقو ءيىلام ءام ءانالا ءالّتماىف ءاملان ام اهل

 ءافلا ( رثك الاف لاق ١) نيحسرف دعن ىا ةيردصملا لع هءايصتنا زوجيو
 ةفوصوم وا ةلوصوم عقوام ىفام ناف طرعشلا ىنعم أدتملا نمضتل

 (ةلمح لوؤ» ىا ردقم لاقإب هيلع نومقاو نونثاك ىا ( هناىلع لاق )

 هيهاسظ نع فرصيملولذا مالكلا حيحصتل ليوأتلا تمي رندقتلا لعج
 ههيجوتىف ليق ةلاىف ءاسبلا ركذو فرظلا ىلا ريدقتلا ةيلسأ حصيمل

 بط: دؤاوحم'ك ْدقلا لع تاخق 22030
 هضورفم ىا ةل هنا ثيح نموا ةلمح هلزنا ثيح نم ردقم فرظلانا

 فرظلانا ىنمملاو قاصلالل ءاسلا نا وا ةلانع هتباينل ةلج هنا
 لاق قا لالا ىنعم ريدقتلا نوكينأ زوو ةلهحم اقصتلم ضورفم

 قاسحلا ةلمجاب قحلم فرظلانا ىنءملاو هب هتقخلا ىا كاذب اذه تردق'

 6 لعفلا ربدقتس ه] وق ) حرشااىفام تاهيجوتلا نسحاو قكلاب قزحْلا
 ةلالدل نوكلاو لود اك ايلاف لاعفاللا ةلءاششلا ةءاغلا لاعفالانموهو

 ىنعملاو ابا ىا بأ

 نامزلا فرط نك ]لا

 فر ريغو افرظ

 - لكنافناكمو مويك
 لمعتسي هن :مدحاو

 اي تريم وجاف رلل

 ا 1 تساح و

 - اد لسبب

  كرابم موب ةعمجاموي
  نسح كناك_ه و

 ءاح وحن ال_ءافو

 عفتراو ةعملا موب
 ١ فرصلملا ريغو كناكم
 . ًالالمعتس ًالاموه

 ظ رحسك ههشوااف رظ

 ”ندلو دنغعو مويلا

 ةيف رظلاهمشب دارملاو

 ةيفرظلا نع جرال هنا

 ارور#هلامعتسابالا

 نه تج رخو حن نع

 4 رش نمههادب ردع

 ليقع نبال ةيفلالا
 ) ححصملا هتك )

 بيطديزوحنهلوق؛ |[
 فرعاالابا ىابأب

 زوجي م الش كيذل

 منا 0 زييقل ارج

 ىنعملا يف العاف نكي

 نو ريثع ىدنعالو سشن نهدي زباط لوقنال و”رب نه زيفق و ضرا نه ربش ىدنعلوةتفددعلازيمالو



 فرط لأ عا 9
 نءاربخ عقب ناكملا

 اماو كدنع لاتقلا

 عقيف نامزلا فرظ

 [انوصنم ىنعملا نعا ربخ

 وحن ىا ارورجموا

 ةعملا موي لاتقلا
 الو ةعطسا م وىثوا

 ةثلسا نع اريخ عش 1

 ناك ناب دافا نا الا

 نامزلاو اماع ًادتمملا
 روش ىف ن>نك اصاخ

 مسا ناك داانكا

 ىنملا مسا لثمنيعلا

 نوداتقو هعوقويف

 ةلوللا مهلوقك تقو

 كطرلاو لالإلا
 درولاو عمب رى رهش

 عش م دش ل ناف راياىف
 اذه مويلا ديز وحن

 نييرمصيلا نم موقدنع

 بحاص كلامنا مهنم

 لاق ثيح ةيفلالا

 معا ن وكي الو )

 م ٠١١ 5
 ١ ناكناةفص ىهو ف.فحتال رور#او راخلا ف ذحببف ريمصلاب قعشلا 1 رح

 ماللاب افرعم ناك نا اذكو مهردب ناونم نمسلاىفاك ةركت ىناثلا أدتمملا
 "مادقلو * هلوقىفك دودقم ريغ فيرءتلانال اهردنيتس ركلا ربلا وحن

 لماعلاف ربخلاىف ىذلا ريمضلانم الاح نوكينا زوو * ىنيس مثلا ىلع
 زاو<لوقلا ىلا جات الثا ارخؤم هنم ردش نا ىنإي ذئنيحو ربخلا هيف

 كالذريغ ناك نا ىعامسو اف رظ ناك اذا ىونعملا لماعلا ىلع لاسلا ميدقت

 هريس سدق لاق عوفرملا ريمضلاىفال.رورلاو بوصنملا ريمضلاف كلذو
 اقسورشع انثا"ركلا ئهتنا + بذهم زاود رتش هدزاود *"ركلاةيشاخلا ىف

 عقوامو لاق ) "نملا ”دملاو دادما ةعبرا عاصلاو اعاسص نوتس قسولاو

 اذهاو ماكحالا ىفهقفاوب هنال رورجلاو راخاوهو هاري ايراجوا (اف رظ
 احالطصا رورجلاو راخلاو فرظاا نم لكل اما فرظلا مهضعب لعج
 ريا ىا ء] وق ) حرشلا ىهاظ وه5 قالطالا اذه داربنا زودبف

 نا اولاق مهنا اهالوا اوف انهه ( ناكموا نامز فرظ عقو ىذلا

 اهنع ربعيو هيفش موشاف ىا نيعلا مسا ىلع ايراح عشرال ©. نامز فرط

 اسقلطه فرظلا نا هيفو نامزلاب اها قاعتال نيعلا نال لق اضنا ةئحلاب
 ٍ موشام ىا ىنعملا ناو ىعم كلذو مهدنع رارة:سالاو لوصالا قلعتم

 نامزلانا لاعب نا هج ولاف ثودحلاىنءم رايتءابالا نامزلاب هل.قاعتال هربغب

 ةيئزحلا ةئمزالا ذا ةدئافلا مدعل اهرارقتساو نيعلا لوص# قلعتال

 اهب اهضعب صيصختىف ةدئاف الف اهلك ابهمم ةنئاكلا تاقولخملل فرظ
 ةتءزالا نوك نا هيفو اهضعنل الا افرظ تسل اهناف ةنكمالا فالخم
 عماسلا نوكي نا زاوجل ةذئافلا مدع ىضتقبال تاقولخلا لكل افرظ
 فرءمل اعماسس فيرلاىف نامزلا كلوق ديفب الثم اهعم اهنوكب الهاح

 ناهزلاف رظ نا وهو ىخرلا خسشلا هلاقام اهتيناثو * في ر1اىف هنوك

 38 ىنعملا كلذ قرغتسا ناف هنودد را.ةءاب ىءم نع اريخ ناك نا

 ريسلاو موب موصلاوحت ايلاغ عفر ةركت نامزمسا ناكو هرثك اوا ةنمزالا
 زوجي وةيربخلل بسانملا هريكشت عم امسالوه هن اك هايا هقارغتساب هنال رهش
 ةفرعم ناكناو ضيعبتلل مهدنعىف ناف نييفوكلل افالخ ىب هرجو هبضن

 هديدعصم) ها ةيفاالا رش نم لعب 5 نولوؤي وذ وذشلا ىلع كلذ نهدر وامن وامحنو
 لا
0 

 0 0 ا ل ا ا 7 ل + ايا 1
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 اوه. .

 هني 1٠١5

 ناب ا ءالؤه مس , رملا ديميسللا ع دقو ع لئاطالاع ناكسمتف

 هلاوحانمالاح سل ءاشنالاو .ًادتملا لاوخانم الاح .ن وكي ناب حي ريخلا

 ماكتملا ةمئاق ةفص ٍبرعضلا بلطف هبرضا دءز تاق اذا.الثم ليوأشالا
 باطلل اةلعتم هنوك. راتعابالا ديز لاو>انم تسل

 رك ذي مل 6 ةيفرظلا رك ديمو هل وق ) كلذ هيف لاقينا هفاقحتس

 روهشملا وهاك ءازحالدبق ة 7 .نعلا لها دنع طرشاانال اضا ةيلط رم هلا

 اهااتشال (ةلقتسمةلمجاو مل وق ١ ةرخ ًالابولو 5 ةيلعفواةيمسا ءازحلاو
 ةدئافلل الحم ًادتملا ن نكي مل طبار اهيف نكي ,ملاذاف اهلحمو .ةدئافلا ىلع

 نكي مل ناو هناف طءاار اسهف ناك اذاام فالح اوغل 0 ناكف اللصا

 ءىثلاناف طبارلا اهنمضت ىتلا ةشافلل الحم ريصي هنكل ةدئافلا كلتل الح

 ريسغو امذوا احبم هبلل_صتنام ةفصن فصتي هسفن تافضن تفداك

 ادماح وااقتشم ناكاذاد رفملاىفديالاذك و ( ةلجاىف دبالف هل وق ) كلذ
 ىوتسملا ناكملا عاقلا هلك بفرع عاقلا اذه وحن قتعملا ليوأتب التوم

 هلكو ظيلغ ىوتسملا ناكملا اذه ىندلاو لهسلاىف تب رحش جفرعلاو

 ىلع عامحالابلدّتسا وداع نم اةلطم ريغ اىف دب ال قاسكلا لاق ان ريذالدبك ئ

 كاخاديز ناك كاخا ديزناك مهلوق ىنعم | ولاق ىتح اريمض ناك ربخىف نا

 ناك ربس> ىف ناب هنع بيجاو ناك ربخو ًادتمملا ربح نيب قرفالو وه
 ةلالدلا تكف ىنءلا ىلع هريخ ةلالدو نامزلا ىلع ناك ةلالدل لعفلا ىعم

 لاق ) ريمْضلانم "دب نكيإف مذ لعفلا ىنعع راصف نامزب صتخم ىن»« ىلع

 فاضملابههمشن مسالا بصنلالاو 3 ماب اهقاعتم سلو الريخ ( باغ ن

 عضوم رهظملا عضوو مّ وك ) دهمالهنال ( لجرلا مل ىف ماللاك هل وك )

 زوج هيودس دنعفالا و اسايق زاح ميخفتلا ض رعمىف ناك نأ « رهضملا

 هيلعو اقلطم زوج شفخالا دنعو لوالاظفل نوكينا طارش رءشلاىف

 نسحا نم هرجا عيضتنال اناتاحخلاصلا اولمعو اونا ١ نيذلانا ىلاعت هلوق

 لبق (أدت ءال اريسفت ريخلا نوكو هل 2 ) مهرجا خيضنال با 7 اللمع

 كلوقو روك ذملا لاثملا ىف ًادتملا نيع ريخلا ناك اذا: دئاعلاىلا ةجاحال

 ناك اذا ىسانق فذحلا كلذو ( اريمض ناك اذا هلق ١ ماقديز ىلوقم

 ناللوالا ًادتمملا نمأ زجاهيفادتملا 0 ةيمسا ةل ىف نع ارور ريمضلا
 اس -بيسسسسيسلا

 ْ هة> ىفال وقم هنوك وأ

 ظ

 هفاقحتساو هلوق ه

 ىريسفل فطع 2

 هقح ىفال وقمهن وكل

 نانم مهوّسام عفدل

 ىف لوقع ليواتلا

 مدهت ىعدتس هقح

 هقح ىف لوقلا اذه

 هب رضا ديز حصن الاف
 هب رضا مدقت دعبالا

 ( قوكلايس )
 ىاةرخ الاهاوت»

 هل وقى 6 ردقتلا

 دج مل نش ىلاعت

 ىا مايا هثالث مامصف

 مانا ةثالث مايصةياعق
 حاحصلا ىف بحيفوا

 ةرخ اب نالف ءاح

 اريخا ىاءاقنا تب

 ( قوكلايس )

 مزلالاو ًادّممللال 7

 ل ولا نيب لصفأا

 (قوكلاس) دك و ملاو



 بئاغلاب لب هلوق 5
 ريعملاىلاعت هتاذ ىا

 ةلاللا ةلظفل هنع

 ( نوكلابس ) ٠

 م :٠١ لم
 تاق نا بئاغلاب لب + ماكتماب هصيصخت نكي رف امالس هللا كملس لصالاف
 هلوعفم لس ءافيتسا دعب كيلع نك اذا ىنمهال نا اطنا هرايتخا "لغز
 | فدح املف كياع ركذ نود نهد دنا كلش لضصالا بسح ريدقتلا اناف

 ظ انا 000 و م كيلع ظفل ديز ماودلا دصقو هقلعتم عم لعفلا

 كيلع مالسو ًادتنم ىلوق نال كءلع كيلع مالا ىلوق نالطن ملال

 9 31و ركن تاقنا مق سم ىبنعملا ادهو ربخ كيلعو لوقموا لدب وا ناس

 طاصلا ظفللا نم ةدارالاب بطاخملا نييعتل ىناثلا باطخلا انف باطخلا
 اذ هنا لوي نا هل من اراركت نوكي الف بطوخ نم لك هب دارب نال

 موزل وهو ليقام ىلع رخآ هجوب فرب زكلا ن 0 نكن دايم ريغ ىنعملا

 ' ةرم ريسسفتلا ىلا جاتح رسفلاف وهو رودف رسفملاف رسفملا دخا

 || كيلع مالسلاّتاق تملس ىنعمزاب هنع بيجاو لساستيف اذكهو ىرخا

 00 ٍتملس نابو ةقرعم هنال ريسفتلا ىلا جنح و رمسفملا ناع س مل وهو

 ذوخلأملا ماللسلا نا اضيأ لوش' نا كلو املاس هللا كلعح ىا ماا دق

 تدعبس ريسسفل ف ذوخألملا هللاناحع.س نا م« هللا كلملاس ردصم رسفملا يف

  عفررلالا لدعو هلوق ) هزت ىءع حبس ردصم هللاناحيس تلق قمع

 هلو 2 كثدحلا ىلع ل لعفلاو ل ءفلا ىلع لدبي بص :انآل ( ماودلا دصقل

 نع رانخالا ة هضض رادم هلو ( قدا ريسفتلا ف .( ىلبق نه مالس ىا

 ءاوس لعافلاو ًادتملا نع رامخالا زيوحن ف طباضلا ( ةدئافلا ىلغ ةركنلا

 حص اهءالهاح ناك ناف ةيسسنلاب بطاخملا لويد ناتركن وا نيف رعم انا

 | ناكناو رابخالا حصي اهب املاع ناكناو ةركت هنع ربما ناكناو رابخالا

 ههجوروهظا ( باوصلاىلا برقا لوقلا اذهو مل وق ) ةفرعم هنع ربخلا
 نم لهو * ةرضان ديمون هوج وف ىلاعت هل وةك هياع لاوعتسالا دوروو

 00 ان ااحجراو "دعب الام كلذريغ لا انياع موي وانل مو.ق هلوقو #8 نع

 ( درفملاب اصتخم قيس امف فرعملا ريل اناكالو مل وق ) فاكت ةروكذملا

 نهاظلا وه 6 زيللا قلطم نوكي نأ زوي فرعملا ربا نا تفرع دق
 لاق إل السا هدارفا نوكو هم.ةتىلا ةراشالل ةلمح نوكيدق رياو هلوقف
 | ةاجلا روهمج 2 ها هبراخ اننوك دي ( ةل نوكي دق ريخلاو

 1 اوغنم نه مهنمو ًادتملا اريخ نوكتنا حص ةيمسق تناكولو ةساشن الانا ىف
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 ل 1٠١
 رانشعاب اههني ليضنتلا نا لع ةصوضخلا زنغنم رخآ سس 1 ند ا
 صوصخ ىلع لدن مل امل ةراسعلا نالوا لكلا مف سلال جاردنالا

 م حجم الب حيجرتلا نع ارذح عملا دارب 1 بسانملا ناك درف

 ه.ءصصخشاع هصصختل مل وف رى اقلاىف قارغتسالا مالىف اولاق

 :ًاقخ هصيصخت ىفام ةلزنع .لمج هنال فلكتلا نم هيفأم تال ( لعاشفلا

 مالكسلانا ىنعي ( رشالا بان اذ ىهاام عضوم ف ليمن فأنا هش (

 صصختشامو هلوف ر) تفرع اناىف اولاق م ريخأتلاو مدقتلا ىلع لوم

 نا مكمحلا مدقُس لعافلا صيص# ىنعم ليق ( هرث ذ لبق لععافلا هب

 نك ء رت الك عماسلا نا ىندع اهلاحو ةقرعملا مكح ىف ريصل لعافلا

 مالكا نم ضرغلا توش الف ةفرعم هيلع موكحملا 0 اذا مالكلا ءاغصا

 ةركللا لن الف امدقم مكحملا ناك اذا ءاغصالا نع رفتشال كلذك

 ض هيلا ةيسنلاب اما بلكلا 1 ةينلاال 1+ ن وكي دق هل وق ) ماهنالا

 نوكي نا نكمي.الو + سدا احا نوكي نأ ذئنيح زوجيف ( فصو ردقبف ملوق )رف
 رخ . آل صخش كالاه هلوق ) ربدقتلا ىلا ةجحاج الف ميظعتلل نوذلا نا لوشن نا كلو ةفصلاب

 ها | أدتم نوكي نا لمتحم اناق ناف لجر ما لبق اذاام فال ( امز> مع

 ةدئافلا مدعا ىا مس ] نم انيش ن وكب نا لمتحال ملأق ذا ثحن هيفو فرظلاب صخ كليذلو

 نال ءاعدلا اذهىف 0 هلوف ) هتعسل ف رظلاب صضيصختلا لع نا كلو ًادتمملا ينل

 ةتلا لن وكي هك اله || ليو ىنعم سيل ذا ءاعد لكفف ىرخال اذه نا هيف 6 ملكتملا ىلا هتبسنب
 2 ةدئاسفلا مدعل مس كل كليو الو * كالهلا وه ليولا نال كل ىليو كل

 : ةمسأ هيف نوكأ ١ع اقالطا رسثلا ءاعد ه ليولاب دارملا ناب لوقلاو ؟ كل كالهلا هانعم لب

 ءأ ماكل ىلا لاش نا ىلو الاف دعب كلر مااىناعدرب دقن نوكيف تبيسلاىلع بدسملا مسأل

 راسحلا رخا اماو ابوصنم اردصم ناك ني هلصا ةياعرل مالاس ربكتت
 مقل وقلااىاو

 ا بهذ ر ا - ول ذا دارملا ىلا ردانتلل : 3 م رورخغاو

 حان لو نإ 8 وكيناز وال هنا هيف لبق ( امالس تدلس هلصاذا مل وق ) ةنءللا ىلا مه ولا
 ) 5 ىلا ( هللا ناد. س نم تدع.سك كيلع مالس ند قيشم تماسنال يق ردصم ىبك ١

 : ف ىنعم نوكينذاف كياع مالسىلوق هردصم ىعش كيلع ماللس تألف تكلس ىنعمت

 الأس هللا كا.ح ىادهللا كملس ر دصم ىنعمع لب كيلع كيلع مالسىل وق كيلع مالاس ظ



 و م

 2 هلوق) د راصخلالا مدع نع «ىنت ام ةظفانال هرخآ ىلا نه ؤ» دلو نت ا
 نهؤملب فصو ثيحو هلوف ( عمن ريوا اهنالامحاو : ايف اغا لش

 صيصختلا اماو حم صم ةفصلااب ىدرفلا سمح ( ةفصلاب صصخ

 ال١10 ةةئانم اححصت دوك قوق روك ملا لاثملاو اك اهن ىعونلا
 ناويح وهو هليصفش ءادّتالا ةحصل ناسناب  ءادّسالا هم مزل ادحعصم

 سم سمسا

 'ضصيصخختلا ناب قرش نا الا مهللا ايمان امس ىنعا :هسنم معابو قطان
 تاق نا هن ىف موهفملل ةّتباسثلا ةيصوصخلاو لعفلاب كارتشالل مفارلا
 باب نه اناق وه باب ”ىا نق ةفصلاب صيصختلا بابنه نكيمل اذا
 مومعلاف مكححلا اذه نعام درف ذكي ال ذا مودعلاب -صيصختلا

 ىلع دودلا هلوق ة

 لوعفملا مسا ةغيص

 م 0 ودتلانم

 ماعط رد نداتفا

 ( ىوكلاس )

 دودمللا و جور لا>ال ةذارج نم ريخ ةرمث مومت نه رهظا هيف

 ةح مدعل هب ءادتألا حصل نمّؤملاب ديعلا فصوي ملول ت تلق نأ هسا

 | ناب مكمل ناف ءادتبالا ةخضو مكحملا ة نيب قرف انلق مكحلا

 لك ريظن نوكيف حبح اهب ءادتالاو ميقس نشالا ففصن ةيرالا

 ءاح لجر لك ىف 'مومعلاناف امهئبب قرف تاق نا رانلا ىف رفاك لجر

 || ةركنلا نآل ةفصلا لق نم ءاح امنا ضو رفملا لاثملا مؤمعو لك لبق ند
 .ناف هل وف ) حيحصتلال ححصملا قيقحتتل تءاح .ةفصلا اناق مآ ةفوصوملا

 | م هبال ملكتملا دنع صيصختلا اذه نا هسف 2 مالكلا اذهب ملكتملا

 دنع صاصتخالا وه' ححصملا صاصتخالاو رادلاف امدحا نوك

 'رادلاف لجرا لثم ىف فتنه صيصختلا اذه نا اضيا هيفو بطاخنلا

 | (تصصخو تنيعتف ن] وق ) حب هلا عم هب ءادشبالا عتتي نا ىتذيف

 .اهلياشتوا تالات>الا عطش نييعتلا انهه .صيصختلاب دارملانا ىنعن

 لم نا صيصختلا نال انتهه صيصخنال نا نم لقام درب الف

 عب ىف ددعتال هناف مل وق ) هلاثءا رئاسل سيل اًنيش ةلمجانم ضعبل
 ةعيبطلا سفن ةركنلاب ديرا اذا امف راح هجولا اذه ةصالخ ( دارفالا || .

 (ةدارجنم 01 هلوق ) دحاو صا ىع لب اهف ددعتال هئافاأإ
 0 معم طا ىلع لضفتلا ع 0 رّغلا ةعمم طلا نال مومعلا ىن م هلق ناف:

 ' درف ىلع لضف اذا سنج نم اد رف نألوا درذ لك مكحلا مم ف ةيداركا
 تم اهيا طا

 عما 0

 000 0 ذيع تي
3 3 ,7 



 له 0
 01 أدتبلا نم ل والا مسقلاىف مي ءىش هيلا دتشي وا ادا نم قائلا مسقلا ىف 6 ظ

 ءامسالا ناذ ع || ىنعف ىنعث هل وف ) . دملل نوكي ىذلا ذيرحتلا جرب كيز ناقانماو ١

 درج هدويملا | لاقددل لوق ) ءاوسلا ىلع امهل هنلطل ( ربخلاو ادتملاف لمظءا

 ةيظفللا لماوعلا نع | نارخا نالوق كانهو ىخرلا خيشلادنع ىوق هجولا اذه ( نورخآ

 دانسالل ال نكل || نم لاح ربخلاو تاذ أدتبملا نال هل وق ) امهب”دتعي مل هرم سدق هنأكف
 ( ىنوكلاس) ليلدلا اذه ليق نا ديز قلطنمللا كلوش ضقنللا درب الف ( املاغ اهلاوحا

 ميدقن ناب سجا ميدقتلا هلضا نوكحي نا ىتشيف لءافلايف راجح

 لماعلا ةيتيمو هيلع موكا ف الماع هنوكل ةيلعفلا ةلخاىف مكحلا
 نال ىونعملا يمالازن ود ىظظفللا ىمالا ريتعا اماو لومعملا ةيئيم لبق
 لمفلا نابؤ هلع: ورطلا "نود ىراطلاب راتعالاو راط طا
 ةنك رملا ةلخجا ىف اوداراف .لعفلا نع نغتسم مسالا مسالا ىلا جاستحي

 ةراعتسالا قي رطب راغشا 6 هم نمو لاق ) لماكلاب صقانلا مبمس امهنه

 .ناكملاب هبسشم ءىش هنم جرختس ىذلا مكنحلا ناف. قباسلا مكسحلا ىلا
 شاني نا دحالذا لجر هراد ىف لّه مل اما ( ديز هراد ىف زاخ لاق )

 هراد ىف زاوجح ىف رم مهنا لعا * هريخات بوحول هعردقت' ةلاصا ىف

 هزاوجو ميدقتلا هل سيل ادّتيملا هيلا فيضا ام نال مهضعب هعنم ديز مايق

 ًادتملا مكح هلف ًادتملاب لاضنالا .ديدش ةبسلا فاضملا نالا شفخالا

 اما 0 ًادتملا نوكي دقو لاق ) تملا جرد هن افك ىف ءاح دقو

 تسانملا هنا عم هسكعو ريخغاىلع أدتبملا ميدقت موزا / عضاوم هيلع مدقب م
 نيريخالا نيلصالان يبو هني راشتنالا مزلي الثل اهن 1 هدهم ىذلا لصالا

 هلوق ىف دق ةظفل نم نيموهفملا ريحخلا دارفاو ًادتيلا فيرعت اهو
 ميدقت مزال, الثاو ةلمج نوكي دق ربخثاو هلوق ىفو ةركت ًادتبملا نوكي دق
 بولطملاو مل وق ) ليصفتلادنع رهظي 66 هيلع ىنتمملا ىلع ام ءانتبا ىنتنيام

 .| مالب فرعملا نم ةدافتسملا ةعيبطلا ىلع مكحمحلا ناب لوقلا 6 مهلا
 ريغ ركحلملانم ةدافتسسم تناك اذا انيهبلع مكحلا نود مهم سنجلا

 صيصختلا ناكامل ةفصوا ةدئازام ةظفل ( امهجوب لاق )) ىهاشم

 تصصخم اذا لوُش نا بسنالا ناك ةروك ذملا ةلثمالا لاثما ىف ارصحنم



 5 ٠١ جس

 ىذلا مسالا طبرو وه وه ىنمعي سيل ديز ىلا برضي طبر ناف هطبر
 داري نا الا مهالا ةلمججا ما ىتب مأ وه وه ىنمع ديز ىلا هماقم منا
 دل وق ) مسالاب هنء ريعتلا حصيو ادحاو تدعي ظفل ىف مسالا

 برضي ىلع قدصإل اذك و ( ديز برضيىف برضي ىلع قدصي الف

 ىلا هب راشا دق ( دانسالا هب عقوبام ىا هل وف ) برضي ديزف
  دئسملاب قاعشي هنسفن هنال دانسالابال نمضملا عاّشالاب ةقلعتم ءابلا نا

 ىلا ( هب دنسملا هب دارملا لوقت نا كلو مل وق ) ءابلا ىلا ةجاحالف
 ناوئعلاىف اعم اهرك ذب هيلا راشا اك نامزالتم نائكر أمنا ةئيرّش أدتمملا

 ناكو ةيسشاخلا ىف هريس سدق لاق ( ىلا ىنمي ءاملا لمحت دا هل هش 2

 [ذملا فيرعتىف روك ذملا هيلا دتسملاب هبتشيال نا ةراملا ريغتىف ةتكللا
 ا وانني دقل نيتنا هلا ةحاحال الاو ةدئاف هن هلوقل رهظب دئنيخاو

 ىنانلا مسقلا هب جرخم نيريدقتلا ىلعو م وق ) هلا جايتحالا مدع
 ايراض نا هسف نكل ديز برضل ف برضضي هن حر 3 ًادتملا نم

 هلعاف ىلا دنسسم هنال هنع جرخم هوبا براض ديز فو براض ديزفف

 مسا عوم وه ريخلا نا لاقي نا الا مهللا ربخ هلا عم أدتبملا ىلا ال
 الباف عومج ا نكي مل ان نكل هدحو لعافلا مساال هلعافو لعاشلا

 دارملا لاش وا باىعالا لباقلا ءزلا ىلع بارعالا ىرجا باىعالل

 ديزىف اك هفن ًادتملا ىلا ادائسا نوكي نا نم معا ًادتبملا ىلا دانسالا
 كوش ىلا دنسي مل ابراض نال يظن هبفو هقلعتم ىلا وا ءريمض ىلا وا مسج
 ' تسل هلعاف ىلا براض ةيسسنو ةماتلا ةيسنلا وه داتسالا نال السا

 'ديز ىف برضيو هوا برضي ديز ىف برمضي ىلع قدصي هنالو ةماث

 , ديزل ارابخا تسل اهنا عم برضي هوبا ديزيف برمضضيو برضي

 ىلوالاف رؤي الف 0 دب رحتلا ليق نا ( مسالا دير ىا هلوف )
 دانسالل اريدقت وا اقيقحت مالكلا ردصيف. مسالا لمجي ءادتبالا رسفي نا
 ' ريثأتل تامالع .يبرعلا مالكىف لماوعلا :انلق ءىش ىلا هدانسا وا.هسبلا

  هلمجام نا. عم ةمالع ن وكي نا زوي صاخلا مدعلاو تارئؤءال ملكتملا

 آلا دنسبل ول وق ) 1راؤم .نوكي نا: صاالف ةىرانعا نما ىلوا
20045 
 هع ع



 ىلا بوسنم ةوقىف هناف ( ىثرقك اهارحم ةيراح مل وف ) كلذ ىلع ظ

 ع سس سنس سس بسوسسسييس سي يس بيس سب ببسيييسعيج

 ءاسقب عم مسالاب هسنع ريبعتلا حصيال روك ذملا لاثملا نا لاق نا نكد:

 هننع جوج هةةيقح مدالا ناك نا هب دا ملا نال مسالا ريدشت نه م ل :

 ا
 ىلوالا ماهفت_سالا فلاوا ىنلا فرح دعب ةءقاؤلا لاق ) شي رق

 لهو ريغو املا لخدف لمشتاو ريطخا نوكل فلالاو فرطا د

 ' ةلاصصالل فلالا ركذف © هوحنو هل م إ ماهفتسالا تالكنم اهريغو

 ا لهك ملوف 7 فني رءتلا بساننال رايتعالا اذه لثم نا ىحالو

 ليثقلا اماو سضاطظ اخر دامو لح ليثقلا ناناو و نيكو نباو
 ْ نوت نآل هبطاو :ةقيض مق نال هوبا مكاق نم لوش نأ حصي الأف نع

 هلشمت لعلو اذ نو حاصل اريخ تقع لآ حاصيامو نا اريخ

 ظ هل وف )لام هيلع سقو براذل لوعفم نم نا ىلع ديز براض نم كلوش

 ديرت نا كلو زاحلا مومع نايم وا فوطمملا دقت «ءارخم ف 00
 ةغللا ىلع 6 هتينأل نم مل هلوف ) 0 زراسلا ىا ىوغالا هانعم سهاظلا

 سانتلا نع اوبنجت مل ليق ( لا ادتم ةفصلا نوك هل وق ) ةروهشللا

 لعابلاب ادنملا ساما نع اوبذتجاو ديز مئاقأ لثءىف لعافلا ًادتملا
 ني-هجولا زاود ناب بيجاف ًادتمملا ريخ أ اوروج ملل مأق دز 5

 ناف هيف ني م لصالل افلا نيسهجولا نم لك ناك اذا اف ا

 أدئسم ًادتيملا لعج وهو لصال افالخ العاف دز منَ ىف دز 00

 أد هلل ىجيطلا مظنلا ريغل وهو رخآ لصال افالخ دي هلعح ىفو

 لصالل اقفاوم نيهجولا دحا ناكاذا امف الا سيل ر روذحلا سايتلالاو
 شوفنلا كزونف' نطراعم ريغ نم لسضالا راان لا نهذلا قيسسف

 وه ىا لوم نا كلو "”:درحلا مسالا وه ىا هلوق 0 ناسا

 فيرعتلا قدصيالف عوفرملا ماسقا ركاذ هنال هرخآ ىلا درا عوفرلا
 هجولا اذهو "روك دكا نسل أء وف ص سيل هنال ديز برنشل لف برضل ىلع

 قسحلاك ل هب دارب اظفل وا اكىص ناكاذاام وهو رانخالا ضعب

 روك دما لاثملا هق لخد اك وا هقيفح مالا ناك ناو نهو برضو

 مسالاب اهنع ريبعتلا ةحصل كلذو هفالخم حرصم هنا عم اضيا ةلمحاو



 0 م هم

 ةرابعلا نا ىنعي ( الضا ئظفل لماع هيف دجوب+ ىذلا ىا هلوف ( ىلا

 ”راتتعاباما بلسلا مومت دارملا نكل مومعلا بلسىف ةرهاظ تناكناو

 بلس نا رايتعاب وا ايفنه سنحلا راسصف ةيعملا ىعم تاطبا ماللا نا
 ماقملا ةئيرّش اذه وه دارملا نكل بلسلا مومع نم معا ناكّناو مومعلا

 باسبلا مومع دافا لود_لا ىلع تاه نا ةراسعلا ناب لوقلااماو

 دا معر نه ىلع اةدر الصا هلو ىثللا دك | اماو صا ريغف

 ا ضقتني الثل هبارضاو نا بابك ربخلاو ادتملا خساون ةيظفللا لماوعلا
 لماوعلا نم لقتال نهذلا نآل كلذو مه رد كيسح كلوش في رعتلا

 ىلقفللا لماسعلاب دارا هنأكو مل وق ) خءاونلا صوصخ ىلا ةيظفالا
 000 التنا ىاملا نأ يالا نال كلذو (.ىنملاف ارؤم نوكيام
 معا درد>لا ناو مودعملاك ديازلا فر انا اضإا لوش نأ كلو ىنعم

 فاطعلا زوج ال نأ ىتش اف نأ نيش وا أاةيقح نوكي نا نم

 لعل اناق ءادتبالاب لبحلا عوف سم هن وا , لع ءان نا مسا لحم ىلع
 ريغت النا ناب باحنو د ناك اهمسسا نأ مهوت ىلع ىنبم 0 زاوح

 'اددرلل ًالواامآ دك وتلا اه كافو ةدئازلا قو راك تناكف ةلقعا ىعم
 زاول ةهبسشملا ةدامل مساح ريغ هلالف اناث اماو ادنملا دحبو اهدحا

 || ةلكعا ىنعمل ةريغم اهنا عم سنجلا ىتل ىتلا ال: مسا لحم ىلع فطعلا
 ظ | ىلع لبال مسا لحم ىلع سيل فطعلا ناب هثع باوجلا حسي الو

 || هلر وق ) عوضوملا ةودعمال ةبلاس ةيضقلا نال اهمساو ال نم كرا

 ناال ىونعم كرتسشم ًادتملانا ىلا هب راشا دق ( ادت ملا ىمسفق نانو

  لامعتسا مزلالاو ىضرلا خييشلا هيلا بهذ 5 ىظفا كرتشم أدتبملا ظفل

 قيقا لاصفنالل وا ةظفل « ةفصلا 1 لاق ) نيينمم ىف كرتسشملا ظفللا
 | ةلاحتسا نال ءىشب تأيجل عن لإ نود ولالا عنمل اسهنا لاق نمو

 .١ ضرتعاو ءارقتسالاب ناك ثدن ولف امهعافنرا عصا اماو نيب نيمسقلا

 هيلع طا رتل قدصأ دير هوبا مئاقأ ف ماش ضقتني في رعتلا ناب هيلع

 |نركاشب ةفصلا ديبقتب هنع بيجاو هال كش 6 ادنم سي هنا عم
 اد فن رعتلا نا ىف و2 الو اهل ال هنوكل لك 3 م اهريغ

0 

 ا

 ا



 ها هلا جس

 ساللافوخ نع زرت ام اريثكو ءامتشالاو ةريخا عشت نا نكما لعافلا

 'ةل نم وا مل وق ) لعافلا هنث هلوق ىلع فطع ( أدتبملا اهنمو لاق )

 ضيعبتلا ديرينا لمتحيو ضيعبتلل نه نا ال ىنملا لصاحلا ناب ( عوفرملا

 ( امهيف لصالا وهام ىلع مْ وق ) هدارفا ةلمح نم ىا فاضملا ريدقتب

 ناك اذاام دود هلا ادنسم ًادتملا نرش وهو ريخغاو ًادتمملا باب ىف ىا

 هوبا مئاقأف مئاق نكيمل اذهلف ةرورمغلل هيلا راصي ًادتبم هناف ادنسسم

 ًادتبملا نم مسقلا اذهل سلو ديزل اريخ نوكينا لامحال ؟ ًادتبه كي

 ريخ ريدقتل ىنءم الف هلعاف عم لسعفلاك ماث مالك هعوف سم عم هنال ريح

 ( ىونمملا لماعلا ىف امهك ارتشاو مل وقإب ةاحنلا نم ريثك هفلكتاك هيلا دنسم
 ءىشىلا هدانسا ىا دانسالا ةيظفللا لماوعلا نع مسالا دير# انهه هاوهو

 ىلع ةلادلا لصفلا هغيصب ىلا لبق ( وه لاق: هيلا ءىش دانسا وا
 ماقم نه دافتيبم رصخلا نا عم نشالا ندحلا نود انه رصحلا

 ةلالدب دودخلا ضعب ىف ىتك اهنال اما هساكعناو هدا رطا موزال في رعتلا

 رصحلاب مي رصتلا دارا هنال وا ءافتك الا ةروص ىلع حيرصتلا ةروص
 ةغمص نال رظن هيفذو ادت لعفلا مسانا مز نم ىلع ا"در نوكمأ

 دئسسملا ىلع هريصح هيش ماللاب فرع اذا هيلا دنسملا نال رصحلا

 فصملا دنع ادت لعفلا م ما نأ لوقو مهلا لصال اهينا م ولو

 اد تملا 2 دارا لاش 5 الا مهلا همعز 1 رولا جمب فيكف

 ةفصلا لباش الاد درب 5 الا " ١ 5 0 ذئنح رضا نإ
 ةفص هدم مسقلا اذه 0 زاوخل ةفصلل هتلباقم هضتقت اك

 اليوأت وا ( اريده وا هلوث) ديز ىلغ لومح براض ديزفف براض لثم

 مهيلع ءاوسو ) اوموصت ناو وحن هلوق ( هعضوم مسأ حصي مف كلذو

 هنا عم دي رحتلا ظفل حصي امنا ليق ( درحلا لاق ) مهرذنت لما مهترذنا»

 3 روفغلا دنع 9 0

 م ال ىهف ع 7 ٍس مهنا ل دك أل ىف كلذ رس لو دلادتملا محال دكا سس

 ىلا ىزجلا ةبسن ليق نم ( ةيظفللا لاق ) ةيكحرلا ف قيض كاوقك

 ىعءع لامحالهلوق؟

 زاوخلا وا لمحتلا

 عانتمالل لباقملا

 بوجولل عماجما
 (قوكلاس )
 لاق امنا انهههلوق

 لمءاعلا نال انهه

 عراضملا ف ىوذعملا

 بصانلا نع هدر

 هعوقو وا مزاحلا و

 مسالا عقوم

 ( قوكلايس )



0 

 يك دلل هلل معقل
 ْ ماق» انهمانق ىف بجو لقنلا قبر 5 تنك ليعافملا 7-7 ل هتيسأ

 ةدئاف الذا مل وق ) القن كلذ ىف دجا ملو اهيلع ةطساولا لوخد لعافلا

 انهل داوم هماقم موهام نوكي نا بحبو ةدبافلا لحم لعافلاو 6( هيف

 لعفلا ةلالدل لعافلا ماقم نامهمملا ناكملاو: نامزلا عشال اذهلو

 مل وق ) هركذيس ام ءاوس عيمجاف هلوق دييقت بجو اذه ىلبق امهيلع'
 هعم ناكناو فرظلانإل كلذب انديق امناو ةطساو الب ( ليعافملاب هسث

 00200 دئلا لؤقلا لإ < ىهظ إلف فلصإا دنع هيف لومقم ىف
 7 | ناكل 6 ءاؤس قاولاو لاقول لببق ( ءاوس عيمج اف نكي مل ناو
 0 .عانتماو لعاففلا عقوم اهعوقو زاو> ىف ءاوس قاولانا ىنعب رهظاو

 00 دودو رد لع تملع دق قاولا: لاح ناهيفو همقوم اهعوقو || : .٠
 ظ 0 اسهل الا _ رعتلاف ةمدغ 0 ىلع بهلاح ل وهلا 8 و هب ل ل ظ 00 04

 ]| قاوبلاا لاق نم ديب عرصتلا دارا هنا عم كردتسم هدوجو ريدقت || ' 0 :
 ا هب لوعقملانأ لاق نم 5 حررصتلا دارا اك ءاوس تسل همدع رب دقت ىلع ظ 0 0

 ' || عيج ىا ول وق ) ءرخآىلا دجو اذاو لاقف نيعتي مل ليعافملاعم دجو اذا ا
 |١ دقملا ردصملاو نيعملا ناكملاو :نيعملا نامزلاوهو هب لوعفملا ىوسام 8

 ]| انعتم ةطساولاب لوعفملا نوكي نا ىتش تلق نا ةطساولاب لوءفملاو'

 ا | ةقأم تناكامل رجلا ةروص انلق ه لوعفم هنال لعانفلا ماقم عشب نالا
 "| ةطساو الب لوعفملا ةجرد ىف نوكي نا هتعنم عفرلا ىنعا لعافلا ةلالا

 71 ديقلا اذه نا ىنال ( لعافلا مقوم اهعوقو ذاوج ىف ءاوس هل َوْق )
 | زاوخل لماشلا ءاوتسالا دري مل هنا ىنعي ةهبشالب نهذلا هيلا قاسني ام
 مزاي ىتح لعءافلا عقوم انهعوقو عانتماو لعافلا عقوم اهعوقو
 ىنعم هيف نال مل وق ) ىنعم نكي ملناو هلوق ىلع ءازجلا بترتل نوكي نا

 تملعا باب نم لوالا نوكي نا ىَصِْبَس ليلدلا اذهنا قيال ( ةيلعافلا
  دتعامإو مل وق ) لعل لعاق مالعالل الوعفم ناكنإ و. هنال هناثب نم.ىلوا

 1 ال ضيق ىنانثلا لوعفملاموزلب ساتلالا عفد زوج ِتاقنا.( لا همدع

 1 ةنكل نان لوعفم هنا ىلع لد ناو ريخأتلا نال قاب ساستلاالا فوخ اناق

 ]| ماقم موي ناب ىلوا وهو لوا الوعفم نوكي نال .احلاص, ِكلذ عم ناكال

: | 
٠ 

 رصخاناكل ونة

 طئارمشلا رك ذمدعل



 اا د

 باوجهل لوعفملانا مهلوق ىنعف روك. دمال ال ردقملل الومحم ناكل كلت ٠
 كل ليق اذاف ةنمللا نع لاؤسلا باوج ف ا نا حصل هللماع عم هنأ مل

 نيف وكحلا اهالاخ 2 نيعت ' نيمت لاق) فيدات تالا توصف تب ريض

 ةذاشلا ةءارقلاب الالد:سا ىلوا.هنا ىلا اويهذ مهلاف نب رخآتلا ضعءبو

 ىندملا رفعج ىنا ةءارقو بصنلاب # نارقلا هيلع لزن ال واه ىلاعت هلوق ىف

 ْ هنينمؤملا ىح كلذك وب مصاع ةءارقؤ ين وسكي اوناك اع اموق ىزدحيل ى#َ

 2 نينمؤااىغ ىا || لمفلا ءانبل ليق ( لعاسفلاب ههيش ةدشل مل وقإ) 5 ردصملا رامذا ىلع
 (قوكلاس) ةيحت || ريغ ىلا راصيالو ازام هريغ ىلاو ةقيقح هيلا هدانسا نوك و هل لوهجلا

 ناكما عم ناحلا ىلا راضنال مهلوق ىنعم نا هيفو اهناكما عم ةقيقملا

 قيقا ىنعمملا ىلع لجلاف زاحملاو ةقيقملا نيب راداذا مالكلانا ةقيقحلا
 لاَغ نا رهظالاف زالاب ملكتلا ناكما عم نيعتم ةقيقألاب ملكتلانال نيعتم

 دوج و عم ىلقملا زاب نكمالو ىلقع زا .هاوسام ىلا تايسالاْنأ ١

 لوعفملاو ردصملاو ناكملاو نامزلا ىلا سني ةقالع "ىاب تلق نا هل وهام

 نيلوالا ىلا ةيسسنلا اماو ةرهاطظ ريخالا ىلا ةهمسنلا اناق ةطسساولاب

 هل لباق و لعفلل لح وهام ىلا بس نال اعوضوم ناكامل لعفلا اذه نالف

 ىتح ريثأت عون امهيف ةرثؤم ىهو لامفالل نيلحم نالوالا ناكو

 رثا هنالف ردصملا ىلا ةمسنلا اماو لبالا لحلاب نيهيبش اناكاهب اف رعب

 ديدش ريس لعف ةوق ىف ديدش ريس ديرب ريس كلوق نال كلذو لمعفلا

 دنع ليعاقملا رئاس ىلا ة ةيعاشالا ةيسنلا لعف ىضتش قيقحتلا اذه تلق نا

 وحن را فرح دوجو عم روصتسال لقنلا اذهو لعافلا ماقم همايق

 رخل رح نم ديفتسا اما آلا تسفا :كئليج ةييصنلا نات رآاا ١

 اذه انا ازاحم ةب ورضم اهناال اهف بورضم رادلانا رادلاف برض نف |
 كاته لقخالف. ةطئسناولا, : لوشتملا 3 انأو ةظيساو الي لوستلا ف لد
 نائدش انه قب ئزاصم ال قيقح طبر ةطساولانم دافتسملا طبرلانأل

 ىلا فرألا ىدعتملا لعفلا ةيدسأ نوت نا ىفسإ هنارك ذام نا اهدحا |[

 لعافلا ماقم همايقل نيعب نا ىجذيف هل وهام ىلا ةيسن ةطساولاب لوعفملا |[

 نا امهيئاثو هفالخم م.رصتلاو ةمملاموي ديزب ص وحن دجو اذا |
 اديفس



 .نعيصتتال ىا د رطلاب

 دسحلا ةطاحا ىلع

 د ودل ادا رفا عيمجم ظ

 هدافاامم مهش اذكه

 فر رعت ىف حراشلا
 هحصصم]) ها عل ١ وتلا

 ا ١١ للا مصب الق درألاال  ستلا ف رعتلاف روظنملا نأ هبف © لونفم لك
 روك ذملا ىنعملاب ( هلعاف فذح لاق ) درطلاب راعشالل © محقا هلعلف لك
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 ىنمملاب لعافلا نال لقبلا عسرلا تدناب ضقنلا دريالف قيقا لعافلاال
 نكتسملا ريمضلا دك (١ وه ميناو لاق ) فوذحمال روك ذم روكذملا

 ةفوطعملا ةلمخعا واخ مزليف هماقم هلوق ىلا لعفلا دانسسا مهوتب الثل
 ىشالا ىآ لف ىلا هلوق ) ريمضلا نع ةفص ةمقاولا ةلجا لع
 هسنج صخشلاب دارا وا هفاصوا رهشا ملعلاب دارا هنا ىنعي ( ل ويلا

 حصيال ىا « عشاالو لاق ) هوحنو لعف ىلا ىا فوطءم ربدقت زوو
 عش مل لوش نا بسنالا ناك الاو لامعتسالا ىف عشاال هلا ال هعوقو

 هنم ىناثلا نال تملعا باب نم ثلاعثلا لوعفملا مكمل صصخال ناو

 لش ( ىناثلا لوغفملا لاق إل, لعافلا ماقم لامعتسالاف عشب ملانضيا
 نوكي ناىف لا اولاقو لعأتلا ا هعوقو اوزوج نب ررعأما نا

 الإ اننيس  نوكت نأ زوجمإل من لخعا ءارقل هلا اذليبع نسا ىلا ىنملا

 فئكي مل هلع ( كلذك هعم لوعفملاو هل لوعفملاو لاق ) ىمالا كلذل
 ءاعدا ةح ىلع هسنثلل ه راصتخا عم مدقت درفم ىلع درفملا فطغب

 نرذهىف عاتتمالانم مثا ثلاثلاو ىناثلا لوعفملاىف عانتمالا نا

 ةغلابم هيف نوكيف ليلدلا عوضوا كلذو هيف لكلا ققتا ناو نيلوعفملا

 اضيا اللاب لبق 6 مالالب مل وق ) لعافلا ماقم اسهمايق زوج نم درف
 همام موهالف لعافلا هيشإ الف لعفلا تايرو رض نه سيل هبال عش ال

 | لعدتلالد © ةيلعلاب رعشم هيف بصنلا نال هلوق رب هعم لوعفملا اذكو

 | اضرا فرالا عشت ال نا يكذب لاشال ةيلعلا ىلع ةلادلا ماللا ريدا

 ظ 1 .لصح اعر لوّش نال هيف رظلاب رءشم هش تبصنلا نال لعافلا ماقم

 0 ' لا راخا زاوخم نئفاط نأ زوخي مف ظفللا سفنب ةيف رظلاب راعشالا

 5 | حصيالو ملباوج هنوكل لعافلا ماقم عقبال هل لوعفملا نا ليقو ةيلعلاب
 ]| ” دم داتلل بر عانتما بجو هنأب ضرتعا مث مكحلا مامن لبق مل لاؤسلا

 3 00 و لئاقلو كح 0 نود 76 1 بوصنملا ناب لو

]1 
 "اا

 .(كخ)



 ١ هي 4س سس بك و 0

 ةشيعملا ( ةشيعم يندال لاق ) نزولا ناسكن ا ةرورضا فذخلا لوشن انال |

 * لوقو لاق ) اذه وه دارملاو *« دننك ىاكدنز نادب هحناو قاكدنز |

 (| ةرورضو داهشتسالا ةوق ىلع أبهيبشت همساب مرص ( سدقلا "ىرما
 | هجوت ريدق' ىلع مل وق ا لوقل ناموا لدب ىنافك هلوقو هنع باوجلا |

 | ىنافك ىلع اوطعم بلطا مل ناكاذا اذه تلق نا لا ( قافكنم لك |
 | مناي الف ةيطرشلا ىلع ةفوطعموا ةضرتعموا ةيلاح ةللا تناك اذا اماو أ[

 | طرسشلا ضيق ءازخلا هش موزال لوالا زوحال انلق داسفلا اذه

 ١ نا عم نيرسألا نود دنك أَلا ىلع مالكلا له موزال ناريسخالا الو

 مزائتسم ىعسلا ىأ نال كلذو كلذ نع وش ضارتعالاو فظعلا واو

 بلطلا نم نصخا نوكيف .غيلبلا :بلطلا ىىسلا تاق نا باطلا ىننا '
 | اقلطم بلطلا انه .ىعسلاب دارملا انلق ماعلا ىأ مزلتسال صاخلا ىتنو

 همازاتسال مل وق ) غيلبلا بلطلا ىلا ال بلطلا ىلا جاتحت :ةبافكلا نال

 ىنانملا هباط تويثو هل وق ) هلءازج طرعشلا ضيقت لعجو ( ىبسلا مدع

 ' نلطااىعسلانم ةارملا نأ نهم اماف ىعبلا مدخل ةنااثم امأ ( امهنه لكل

 ىلعف دل وق ) ةيطرسثلا عيرص هيلع لدي املف ةيافكلا مدمل هئافانم اماو
 هلوَس كاردتسالا ةم مدع ذئنيح مزلب تلق نا ( نوكي نا تي اذه |[!

 ةلخ[نوكت نأ راوخ ءازخلا "لع قولحا هنا لسنال انلق ىسا انكلو 1
 باطل / هنا تدبلا ىلسداحو ةيظ ربشلا ىلع ةفوطعم وا ةضرتءموا ةيلاح ا

 أ ةنمزالاو لاحلا ىف بلطي هنكل ادجمالو لاملانم الءلق ىذاملا نامزلا ىف

 ١ فيضوت ناشان .كاودتنالا ةحب لوقف طسولو للولاد
 كلذ ناو ةيثاالا ةنمزالاىف هنلط رارمتسا راتعابوا لثؤملاب دحلا
 ضعه ىف امادجم بلط هلا مهوتي نا. مهوتا ناكدجلا تباط لاق ابل هلا
 أ بلط ىلع بابيكنالا مدعو ةعانقلا -لقاغلا ناش نه ذا ةيضاملا ةنمزالا

 شقاني نأ زو نكل هرخآ ىلا ىتسا انكلو هلو هعفدف ىنغبام
 ديقم وهو ىت الا تيبلا دحلا راتعا ىلع ةنسرقلا ناب لوالا هجولاف |
 | ةدشل مل وف ) اقلطم دحلاريدقتال لثؤملا دحملا ريدقت بساتملاف لثؤلاب ||
 1| لاق ) ماكحالاىف هعم هك ارتشاو .لعافلا ماقمي همايقل 6 لعاقلا كا ١

 كك ع تا با ركل نيل ل تيس يا” يب



 ظ م ا

 لطاقلا لاتستا زاح هنأ زاح ةلوقىنمم نوكيو هن هلاصتا لوالاق لغاتلا

ْ 
 ا

 لامعازاخ لوقت نابوا هنع لقناع لود لب كلذ زوال هناف ءارفلل افالخ
 اذا ايف كلذ زوجتال هناف ءارفلل افالخ داوملا عيمجىف طقف ىناثلا لعفلا
 ىنغتسا طرش »+ 6( هنع ىنغتسا نا لاق )) كرتد» هناف لعافلا بلط ىف افاقنا

 ىلوعفم دحا فذح زوحتال هنال دل وق ) هيلع لدبام مدقتل ءازجلا نع
 نايسلا قلعتم هنال نياوعفملا نومضم ةقيقحلاب هلوءفمنال © تيسح باب

 طرش هلوق «
 ىأ رىلع || ىنغتسا

 دنعاماو نيب رصبلا
 مدقملاف نيف وكلا

 ءا زملا وه

 ( نوكلابس )

 دحاو لوعفمل ءازجالا ضعب فذح مزل هللوءقم دحا فذدحولف معلاو

 امهنمالك نال السلق ناك ناو اهريغو ةعسلاىف و هناي هيلع 8

 نول ءايلاب 6 نيرذلا نيسحال و 3و :ىلاعت هلوق هنمو هسأربلوعفم ىهاظلا ىف
 هلوف) مهل اريسخ وه مهاحب ىا #0 مهل اريخ وه هلضف نم هللامهينا اهب

 ةلعلا ناب هيلع. ضرتعا ( ةلضفلاف ركح ذلا لدق رامذالا مزلي الل

  ققحتم وهو هفذح عانتما ىه لعافلاىف رك ذلا لبق رامذالل ة 7

 رامذالا مدع ىذت هال ةلضفلاىف رك ذلا لو رامذألا عانتما نا عم انه

 ريخغاوأدت ملا نيب لصفلا مزاي هناهيف نكل رك ذلا دعب رامذالا زاوحل اًقلطم

 .قافتا ىلع راتلا هجولاوا 6 راتخْلا بهذملا ىلع لاق ) حبق وهو ىنجالاب

 اًورقامؤا هه ِ ىلاعت هلوق لمح احوجرص اهجو فذحلا ناك الو نيتفئاطلا |

 حوج رملاهج ولا ىلع مالكلا حصفا لمح مزلالاو ىناثلا لاما ىلع ( هيباتك ا ْ

 عنام عنو تقوالا تاقوالا عسي سحق تاززيشاىا ( منام عنميناالا لاق ) ١

 لوعفملا ليوأتو ( لوالالوءفملا فااخادرفم رمضاولهناوهو مْ وق ) |

 | رالف ىلا ةضاواو مل وق رو دب دحاو لك لوألا ١ رع كا و
 امهنيب ةفلاخلا سبلت مل اذا م عجرإل ريمضلا ةفلاخم زاح ىضرلا خيبشلا || كيلا م

 دالوالل ريمضلاو < ءاسن نكنافإطهلبةوويةدحاو تناك ناو لاعتهللا لاق | لاو
 َق رفلل ثحب عب ردلاف و اًقلطنم نالوا اعلا امهتاسحو ىنسح زوحف ظ يلا دالوالل

 71| (11عزانتلا روصتسال هنا ىنالو هل وُق ) عرفلاو لصالا نيب نيبلا | .. 0

 0 ' 3 هب الرو امث دحاو لك ل 0 لوءفملا ليوأت نا ىلع ىنم م 7

 ١ لاس ابابنم نوكيا دوجمال لوقنأ لئاقل لاقبال ( لدتسسا الو دك د
 1 | لوعفلا فذح وهو م هحولا ىلع همالك لح مزلالاو لؤوالا ( قوكلاس ) ١

0 



 ه١
 ةلمجاىف هرمسفبام هدعب ءاحدق هنال رك ذلا لبق رامضالا نم عنسشا لعافلا

 بابنم سيلو 6 رك ذلاب راركلا موزالو هل وق ) هيفاصن نكي ملناو
 اقلطتمناديزلانيقلطنم امهتيسحؤ ىنسح وحنىف لوعفملا راهظا راركتلا

 فرظ 4 6( فذسألا نود لاق ) ةينثلو ادارفا ظفالا فالتخالا
 ةروهشم ةمدقم هذه 6 لعافلا فذح زوال هنال رإ وق ) ترمضال
 برضامو# ىفلعافلاو ردصملا لعافك ىذح دق لعافلا ناب اهيلع ضرتعادق

 ىا فر هلوق

 ناف لصالا راشعا |

 ناكملا نود ىنعف
 : ١ دنع لءافوهو مل فذدح .ثيحرصباو مهل عمسأ وحنىفو اناالا مر "5 او

 لوالاىف ءاملاو واولا فدح.وه موقلا مركاو نء رضا وي ىفو هن ووييس

 لوالان ع اما اهنع بيجادقو نينك اسلاا ءاقتلا بيس ىناثلاىف واولاو

 اريدقنالو اظفلال لعاف هل سيلف دماولا ةازنم لزني دق ردصملا ناف

 ا.سن هفّدح نان نمال لعافلا ريدقت باب نم اهنايف قاوبلا نع اماو

 بابف فوذحلانال ثحب هيفو ايسن فوذحم عزانتلا بابىف ف وذحلاو

 ”ةيثلا نما فرقلا

 كنود تاج وح
 انهه ناك ناو

 ىنعع هلال

 تالا زراسا
 || - نا لعاف 2 : 5

 0 لوفنلا ءاضاقا مدعأ عزاتتلا باب نه نكي لذ مزاللا ةلزنم الزنم ادئز

8 0 
 )قوخل - برقالافديزالا مرك او برضام لثمىف لعاف الب لعفلا دوجو مزلو ١ - .

 موقلا اومرث ١8 | ءادعيف هايف اناالا مركاو ماقام لم نعاما قاوبلانع رذستمينا
 مهب عمسا وحت نعاماو مهنم وهف موق ”ىزب ىبزتنمو هيذو ىثتسملا ( ةخسا )

 موزال لوعفملا ىز ىف هنابو روسهمجلا هيلا بهذام سبل هنايف رصباو
 ناف نيريخالا نع اماو هلعاف راتتسا مزليام ةروصيىف هلعف نوك و راخلا

 تسل قوذجم ريغ لعابقلا ناكف ءانلاو واولا ضعب ةريبكلاو ةعفلا

 رامضالا هلوق فلات هلصا ( قاسكلال افالخ لاق ) لكلا دسم هنزل

 لوقناسل ترك ذ ةيضارتءا ةلّا ( زاحو لاق ) افالخ ٌقاسدكلا لوف

 ىلع نيتلعلا دراوت مزليف 6 نيعفازلا كيرششت هنع ىور هْل وق ) ءارفلا
 ةلزنع ةيوحنلا لماوعلا نال كلذو زءاح ريبغ كلذو دحاو لولءم

 ( .هنع ةروهسشم ريغ نآملا ةياورو هلوق ) مهدنع ةيقيقللا تارثؤملا

 هرك دامىهو نآملاىفام فات هنع ةحبحصلا ةياورلاىضرلا خيسشلا لاق
 ظ راهضا ىنعم لوقت ناب ةحيحصلا ةءاورال اةثاوم هلعجن نا كلو ةزيع وملف



 ىءمه وت لعق هلوق

 لب ققحم لعفال

 )َ قوكلاس (

 الجر هيروهلوق ©

 انه رو رجلا ريمضلا

 هل عج شال مهيم

 همسه نييك ال> رو

 تناكناو بر ناف.

 الأ مركتلا فتح

 ىلع لخ دن دق اهنا

 ىلع ةسيغلا ريهذ

 فمما هيلع ضلام
 فورا ثحعمىف

 ريمضلا اذه مزلنو

 ركذتلاو دارفالا
 نامي رصالا د

 منار يبقا مدل
 قباطم هنع رخؤم

 هب روحت دا رملا ىنءملل

 ةأرماوا الجر
 ها ءاسنوا الاحروأ

 ) قينعا (

 ظ دماح

 30507577 قا يسموين#تزع
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 فذلا قيرطب الا لمعتسي مل ال نكل اسابق رامضالاب عطقلا زاوج دارملا

 اهريغ بهذم ىلعاماو مل وق ) مسالا قالطا ريدقت ىلع ةلمهلا
 ىخذرلا خيشلا لاق 6 لا مهدنع عطقلا قب رط نال هعطق نكمير الف

 ديزالاوا انا الا مرك اوبرضام ماقه ىف ىا ماقملا اذه ىف نييرصبلا مزلب
 ىذا باب نه هنا 2 اننهه رتئاو مهنا هسهدل» ىف قاسكلا ةعلاتم

 )د فللظلا ( نوكي دقق لاق ) كلذك الا لمعتسن الذا رازغالا ال
 3 4 ذئنيح و عزاسنتتلا ماسقال ناب هنا ىنملا ثسحبو ءازج هنا ظقللا
 راتحيفوا امهنم لك لامعا زاح وه ىذلا ردقملا وا تامعا ناف هلوق ءا زحلا

 6 روك ذملا عزانتلانم انلاث امسف اذه سيلو مل وق ) خسنلا ضعب ىفاك

 اذا هريكشلاو صمهاظأا دارفا هيلع: لدي مم دخاو سهاظ ىف عزان هنا

 :ءم هبق لماعلاو لاح ( نيفلتخم لاق )
 عزان اذا هلِوَش هيلع لواذملا نيلمفلا عزانت ىلا هعوجرل نوكي دقف هلوق ىف
 ديز اذه لثم بكرتلا اذه نوكف ريمضلا سفن لماعلانا ال نالعفلا

 "|| بلاطلا برقل ىا ( هبرقل رز وق ) ىمهوت لعف م هيف لماعلا نا ىف اعاق
 ظ علاشلا لامعتسالا دوروو ىننجالاب لصفلا موزل مدعو بولاطملا ىلا

 الأ طرشاا باو قؤب نا ىنذب ناك اح> نسم برقلا ناك اذا تلق نا هيلع

 املا ريمضلا نم دافتسا لش

 ْ يا نا هللاو ليسف مسقلا تاودحال مسقلاو طرشلا ىادا عامجا دبع

 ديعنلا واس رقلا ىتد رعد ةاعدل َكَْع مح ص ب رقلا 0/0 نك

 ردصتلا ءانضتنا ىف ىوقا مسقلان ال ةننس قف طرنغلا ةاداو مسقلا سلو

 لغا )2 ريسسفتلا طارش ةدمعلاوو ني كلا نلسق رامذالا زاول هلوق)

 ةريخلا ةلازاو ساستلالا عفر ىف ارصصحنم ناك نا ريسفتلانه ضرغلانا

 000 1 1 الجر هبرو 4 الجر أ ريهضو 0 ُْق 5

 0 عيت نم 8 5 ريغ ىلا 00 العاف هنوكحل اروك د ا

 ظ لوز الو أتءجل م نولي نأ نيعّسالا رم ا نال ةدمعلا ناك ناو

 فذح نا اولاقو هبف نن مك ةدمعلا ىف زتوج نم مهنمو هب ةريدجلا

 0 ( لعافلا)



 لقم هيف لخدنل مومعلاب انلق اماو امهتيسنل اقرط همومعوا هص وصخ

 هبجوتلا كلذ نا قحالو اقلطنم ناديزلا نيقلطنم امهتيسحو ىناسح

 قيقحتلا ىلع قباسلا روصتلا .بسحبوا عبطلاو لصالا بسح اما
 هلومعم امهنم لك نادجول نيلعفلا ققحم لاح لعفلاب عازن الذا نيتيثرع

 عموه نوكينا حصيو مل وف ) ققحتل ًادبم وه ىذلا روصتلا لاح الو
 عضوملا كلذ ىف عقاو هنا ثيح نم ىنايأل ىا ( عضوملا كلذ ىف هعوقو

 ىنسح ىف اقلظنم نا الو عازنلا روضتيل امهنم لكل الودوعم ن وكي نا

 لعقلل الومعم هعوقو نع ىايال اةلظنم ناديزلا نيقلطنم امهةيسحو ظ

 نيلومفملا ني تفلاتختلاو لؤالا لوففملا ةينثت كلذ نع ىنأي لب قاسللا |
 ىنأي عضوملا كلذ ىف عقاو هنا ثيح نم لسمفلاب .لضتملا ريمضلا ناو
 هنالوإ وق ) 2 امهنب قرفلا رهظف # لعفلا كلذ ريغل الومعسهعوقو نع

 ناكوا وه انا لدن ناكول م ىضاملاف رتتسسال وهو ملكتملا وه لعانفلا

 لاقت نا سنالاف كلذك نمالا ناكل بئاغلا ريمضلاب ناينالاوه تجاولا
 هلماعب الا لصتنال ريمْصلا نالف لاضتالا قب رطب اما رامضالا نكمل
 هنالف لاضفنالا قي رطب اماو هلأ ز>الو الاماع نيل الاوت هل ءزَع وهاعوا
 نيلماعلا دحا ءاسغلا اومزتلا نيد رقلا نم لكو هبف عزانتملا ةروص ىف

 الا ءاغلالا رهظيالو هق ءاغل الا كرت ىلا ةّنحام ةرؤرمضغا لوعفملا ف الا

 نيقفاوتم نالعفلا ناك اذا اذه هيف عزانتملل فلاخلا رامضالابوا فذحلا
 تب رضام كلوقك رامذالا نيعتبف نيفلا ختم اناك اذا اما عفرلا ءاضتقا ىف

 روص ضعب ىف عظقلا ةم مدعنا ىنخالو كايا الا تهركا امو تنااالا

 6( 1 عزانتلاب فئصملا دامو هل ف ) ميدعتلا ةح مدع ىف فاك ريمضلا
 قباسلا لصالا هيضتقام فلا هنال :كلذو هددضب وه امل بسانملا هنال
 ةيفوكلا ىأر ىلع هقفاويو ءانثتسالا ىلا جنتحاف ةيرصبلا ىأر ىلع
 ثحبلا ميتتاف لوعفملا رك ذ اماو قباسسسلا لصالا عيراش نم, نوكيف

 صاضلا مسالا مكح تلق نا ( نهاظلا مسالاب هصخ اذهاف م فق )

 ' نآ هنو هولاق اذكه ريمضلا راتتساك < هراثئسا ئا (هرامذا حضنال فرح

 ا لعل انلق صضاقلا صيصخن ند ديالأف لصفنملا ريمضلا مكحال كحل مقاؤلا

 ال لصتملا نال ع
 مالا الودغم نوكي

 ش هب لصتن
 اقاطنم ناب .ىا 4

 هأ

 لصتللاريمضا! نيو |[

 عازتلاروصتي ثيح
 ىناثلا ودل والا ىف
 هزاتتسا ئا هلوق 5

 قلطي رامضالا ناك ا
 ىلع حالطدالا ىف

 ازراب رنمضلا داربا

 الو ارتتسموا ناك

 انهه هثدارا حصي

 عمازرابهداربا نآل

 فقوّس الو نكمنالا

 حصن نا ىلع كلذ
 هواحاضياالا رامضأ

 وغلا ىنعملا ىلع
 ما .راتتسالا ىنعا

 . ( قوكلابم)



 راوسلا تاقرال
 ّ را نع ةياسنك

 نسا اسحاق هنآل

 ها راوسلا ءامآلا

 ليف نم هلوف م
 ىنعل ب وذلا انسذاحت

 بذات و عزانت نا

 دحاو ىلا نايدعتم
 امهنم لك ناكنادعب

 ىف نينا ىلا ايدعتم
 لولا م لعاف ءانب

 ب وللا هتءزان

 بوثلا هتبذاحو

 ند ميش م ىلع

 ميكحلا دبع هيشاح ّْ

 ( ه>حهم) ذا
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 هكس هقاعتو ةيشاخلا ىف هريس سدق لاق ( طبت>ل6 قاعّس امثو هل وف ١

 نيس نا بسأن ةعارضلا باس ناب 1 هنال رصتيدلا ةقماس هأبأب امن ردقملا

 ديزب متاوطلا كالهاب ءاكبلا ليلعت نا عم ىهتنا اضيا طابتخالا بيس

 ةغيص» متاوطلا اضياو ناك ببس ”ىاب هكاله ءاكبلا ةلع نال مياليال ام

 " مضوم لك ىف ىا مل وق ) كك الهل اببس لج نا نسحالامم عملا
 دعب ريسفتلا نا كلذ ةداف ( مايالا عفرل رسف م كيما قدح

 .ىدؤل فرحوا حيرص لعفاما رسسفملا كالذو سفلا ىف عقوا ماسالا

 املاف ايضام اهربخ نوكي نأ طريشب توبثلا ىلع ةلادلا نأ ل٠ هانعم
 ناولو وحن ةصاخ وأ كفل مف كلذو ردقملا ثدن ةوق ىف ريصل أهريخ م

 ردقتلاو فوذح اباوجو طرشلل وأ ناف * ىنتمطل راوس تاذ ؟

 | نمي ىذأتي نأ برضي لثم اذهو ا نوكن نأ لمتحتو ىلع ليل

 26 ةلغجا تفذخ هل وق ) ةما هتمطل افيرش الجر نا هلصاو هنود
 فرح اهنال اهتدافال ةملاص ريغ عنو ةماث ةبسن مهفنانال ةلذعا ردقت امنا

 انبذاحم ليبق نم # 6 نالعفلا عزانت اذاو لاق ) ةيموهفملاب لقتسسم ريغ

 نالماعلا نيلعفلاب داري نا زوجي 6 لعفلا ىلع رصتقاو مل وُق ) بوثا

 رثكاىف مل وق ) عرفلا ىلع لصالاوا لقالا ىلع رثك الا بيلغت هب رط ىلع
 مهاربأ ىلع تح رتاو تكرابو ثدولتسو تياص م وحن ( نياعفلا نم

 لوالاو نييرصلا دنع لوالاك قاوللاو ىقاشلاك ريخالا نوكي ذدئايحو
 | لقا ىلع اراسصتقا ل وق ) نييفوكلادنع ىناثلاك قاويلاو لوالا وه

 | اناشلا ( لوالا لعفلل لومعم َهْل وق ) اهلواو 6 عزانتلا بتاض
 1| ربتعا 5 نيلعفلانيب عزانتاا ريتعا ءاوس نيش رفلانيب عازنلا ىرح زلف

 . مسالاوبلاط وهوا ( ىناثلا لبق هقحتس وهذا مل وق ) ربتعي وا ممضعإ
 |٠1 عفتلم عناملاو لباق مسالاو رثؤم وهوا دوقفم محازملاو بولط»

 || هعوقول ( هللا ناهجوتم ىنعمملا بسحم امهنا هبف امهعزانت ىنءمو عل وق )
 اج انيضصنتت

 ا حيوا عج حئاولك مل وف زل بهذ ىأ حيطإ حاط و حوطإ حاط
 امو د وق )تاحقلم لاش ال و باحسال ىا حقاولحاير لاش 8 ندرك نانا ظ

 د «هصوصختا 1000
0 5 
3 1 



 2 ا قمح
 ثعابال © حنصم ةئيرقلا مايق نال لجاللال تقولل ماللاو مار ١! وهام

 لهاح لعفلا رودصب ملام لث اسلا نالد حلاربخلا ريدقت ”نالدل وق)

 لع, قطأملا باوطات هين لاب لعقلا هنع ردسص نه صوصخ

 : لجو ًادتملا ركذال :لغاسفلا نيست كاوا
 ىْؤي لمفلاعضو دنعو تفىعاك عوضوم لمفلانالو ةيمسالا ةلمجاىف

 ددرتم ريغ لئاس لان الو ريذلاب هيلا دئسملا 3 و دنع ىتْؤباك لعافلا

 لاؤسلا قباسطيالف دانسالا رار كن مكملا ىوقت ديف مئاقديزو مكحلا يف

 نعانال :ًادنتم :شضورفملا لاتثلا ىف اديز نا :ىضرلا ةيفلا 1 قنا
 لعفلا نعال متاقلا نع لاؤسلا نالو ةيمسا ةلجح هناف لاؤسلا قباضطيل

 ديزي ىلع لصالاو ( عوفرم ديزي هَل وق ) هنع لؤسملاميدقت مالاو
 فراعلا نع لن لامعتسالا ةرثكل فذحم اهنكل ىلع ىدعت  ءاكللانال

 ةيئادنلا ةلغاو ءادئلا فرح فذحن ىدانم ديزينا هرس سدق ىورلا
 طبتلاو عراضلانا ىعدينا ماقملل بسانملا نال كلذو ةضرتءم
 كنود امهءاع ىكسنا بسأن ديزباي كتوم بيس ةمشو ةدشى اعقوامل

 هيلع لولدملا 6 ردقملا لاؤسلا ةنيرظ مل وق ) ةمعنو ءاخرىف كنال

 لزفلا ءبلأشنم ؤطو ددزتلاو سايتلالل ًاهنمهاف لوكفنلا سا
 ذئيحو نهاظاا وهاكلجالل ماللا ( ةموصخل لاق ) بيسملاةلزنم بيسلا
 لمتحب ذئنيحو تقولل نوكينا لمتحمو هريسغ ةموصخ ةموصخلاب دارب

 ىلع دمتعي مل ناو 4 عراض قاعتم هلوق 2 هريغ ةموصخو 0

 ءاكللا اذه نال ردقملا هيكس ال لعفلا نم َه حار ىتكي راخلانال ءىش

 طبتو مل وق ) ءاكلال ابرق ابيستسيل اهناعم ةم وصخلا ءاكب اله وف ءاكب

 سمالاناك اذا لاخلا ةروصب ىضاملا درويدق ةيضام لاح ةياكح ( حسيطتام

 ريغنم لئاسلا طيتلاو م وق ) هرثا ءاقعم لالا ف هرارقتسال الئاه

 تط.خ نم هلداو نالف ىطتتخا لاش ق>ةشاسو هقلع ريغن ؛ ىا (ةليسو

 ( ةحدبطم عج 43 وطلاو هل ض ١ اهقرو طقسل اصعلاب اهن رضاذا ةردشلا

 تانحبطم لاش الو بشاع ره بشعا كاييه اك كئاراإلا فدح ىلع

 دودقم اوه هال هيلع ءى ع

 "لاش ه قفاد ءام لث. ةهسنلل ُح : اط عمج نوكي نا زوو سايقلا ىلع

 ثعاب ال هل وق و

 ىلع ثعاسلا ناف

 ساكللا فذدنلا

 ءاملع اهرك ذ ىتلا

 قيض نم ىناعملا

 راصتخالاو ماقملا

 2 رصتلا مدعو

 ىلعهيسنتلاو رك ذلاب

 مماسلا ةناطف
 نع زارتحالاو

 يهافظلا ىف ثععلا

 رس ىلا

 ( قوكلابس )
 ةقاع يعل هل وف 2

 كلذ

 ١ نوكسو نيعلا مضب

 رحش فاقلاوماللا

 هب قلعت ءاثشلا ىف قس

 هب ىنغتسستف لبآلا

 عي رلااهك ردب ىد

 ىف ةقاس هل لاهو
 ق.سىا صالااذه

 مولتلا سوح ادك

 ( نوكلايس )
 ؛ناف قفدوذ ىا ه

 لحرلا وه قفادلا

 ءالا نود

 ( قوكلايس )



 كارئام ىا هلوذ ة

 ىدابو نيذلاف لا
 ناس قارلا

 لعافلا نم ناغرفم

 نيفوذحلافرظلاو

 ا و ةادا

 ( ىوكلايس )
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 نا ىنعي هعانتماب مكحم ىذلا رخالاو تاثا ميدقتلا ةروصف امهناب

 لععافلا مدقو 00 ' ول ذا امه الا طسوّس طورشم تراثا ميدقتلا

 زءاح ريغ كلذو ىولانبع ىملاو ءانتيسالا ةادا نب لصفلا مزل لوعءفملا ىلع

 هرمس نسدق ه رك ديس امل امهلينالا طس وتس طورشم اًكا عتتمملا ريخأتلاو

 ىعيبطلا مظنلا ةياعر عم دوصقملاب للا ( سا.تلالا نع زرحتالف هلوق )

 لوعفملا ميدقت عانتما ىضتش, للا سابتلالانعن زرحتلا لوب نا لئاقل
 00 0 ةيييسالا هسا !ال قع برض ىنو٠. وح ىف لمفلا لع

 أ ضورفملافالخ موزال ىا ©« لاصفنالا لاضت الاةافانملف هلو ز دوصقملاب

 صهاظ اذه ( رخا صخشل ابورسضم ورمع نوكي نا زاوج عم هل وق

 الف امأع ناك اذا اما اضاخ لعافلا ناك امن هرباظنو روك دملا لادا ىف

 نوكي نا حصر ىتح دحا قبس مل هنال كلذو اديز الا دحا برضام كلوقك

 2 الا عم لعافلا ىلع لوءفملا مدق ول هنآل هلوق و هل اورضم دز

 زوكالف مهاتك | دنع اماو نييوحنلا نم ةعاجو ىاكسلا هيلا بهذ اك
 هل اسنان دك الا اهب ىنكتسملا دعب امف 3 ليقام لمعي نا اوزوحيل مهنال

 ىلع همالك لمح هرس سدق انا فل ىنكتسم وأ هلماع ريغل الومعم وا

 نوكي نا لاتحال مل وق ) ةءامجا هيلا بهذام ىلا لام وا هيلع قفتملا وهام
 نييو>حنلا نم ةعامح هيلا بهذ م ( ديز ارمعالا دحا ادحا برضام هانعم

 " فاطعالاب ةدحاو ةادا' نيش ءانئتسا زوخجنالف مرزاك حجحادءااماو

 مه نيذلا الا كعبتا كيرئامو 8 ىلاعت هلوشب اولدتس نا نيزّوحمللو

 لاو> الا نم لاح ىف دحاكعرتا كارئام ىا 3 7 ىأرلا ىداب انلذارا

  فرالاناب درت دقو ةيوق هيورالب ىا ىأرلاىدابىف انلذارا مه نيذلا الا

 هيقكي ام:ىنرظلا نأ, | ىأرلا ىدابىف اومستا ىا ردقم لعق قاعتم

 ةفص وا ةلصب لصتا اذا اذكو ( هب لصتا اذاو لاق ) لعفلا نم ةحئار
 ىنجالاب فوسوملاو ةفصلا نيب لصفلا زويل نم دنع لومفملا ريمض

 برض لجر ادنه مركحاو همالغ برمض ىذلا اديز برض وحن

 هنال لوعفملا ىا هيدقت بجو لش مل ( ها بجو لاق ) اهمالغ

 ىلع ةلالدلا ىف لمفلا ماسقم ( ةئيرق مايقل لاق ) لعافلا لاوحا ركاذ
 تافه ماقال هتاف سلالة عاشقا كلنا 007

 هلا
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 سا ىلع ءىثلا مدقت ( ةيثر ديز وهو ريما عج م مُدَقَتِ هل وف ) هب هلع

 وهو مدَقْسي ل وا لعفلاب مدقت ءاوس 0 ةيضتقم ةلا# ءىشاا نوك ةمر |

 نوكف بيسملا توب ةوقق بسلا تون نال مدسقتملا مكح ىف ذئيح

 ( ىنج نباو شفخالل افالخ يي وق ١ بيسملا عضوم بيسلا عضو ليبق نه

 مدقن' عم لعافلاب هب لوعفملا ريمض لاصتا ازوج امهناف ءايلا نوكسا

 ىضتشال هنا هيفو لعافلا ءاضتقاك ه, لوعفمال لمفلا ءاضتقا ةدشا لعافلا ||

 خيشلا لاق لعافلا ىوسام ىلع همدقشت ىعدتسإ من لعافقلا ىلع همدقت |

 عزانتلا بابىف مهلوق عم عنملا ةيرصبلل سيلو كلذ زيو#ت ىلوالا ىخرلا
 ريمضلاو ةدمعلا ىف عزانتلا بابف ركذلا لبق رامذالا زبون لبق ىهتنا

 فذح اما مزل رمضإل وأذا ةرورضال هزي وجن ليقو ةدمج ريغ هيلا فاضملا

 نوها حِسقلاباكترا نا هيفو حبق وهو راركتلا وا رئاحريغوهو لعافلا
 هيلا فاضملا ىفذح نال انه راح هرك ذام لث. نا عم عنتمملا باكترانم

 ىناثلا لامعا نا لاعب دقو راركتلا بجو هراهظاو رئاح ريغ ةئيرقالب

 رارش اما تايواعلا بالكلاب دارملاو ةسيئاعد ةلمجا ( ]ل هبر يزج
 ؟ ءاوع ى وذل باكلا وع ةيشاخاىف © رمد سدقلاق اهتقيقح وأ سانلا

 ناب ناب لؤفتلا لييس ىلغ تعقو ةيرانخا هل لعق دقو ىهتنا حاص اذا

 هلوق )ر بارىعالا ظفل ىنثنا اذا ىا زيي ( اذ لاق ) تيجا دق ءامدلا

 52 0 هل ساح 32 ندم د را أ 5 0 ةلم.الا 5

 1 وه ىدلا لباقملا 9 نمضوف وا 1-3 نهض ىف 5

 عم ( دريالف هل وق ) رخ آلاىلا نيلباقتلا دحانم نهذلا لاقتنال
 : ّ ىلح ىدموم ثد م و هلوق / علاش صيصختتلا دعل ميمعتلا

 بارعالا هيظفالا نا رقلان م مو لعفلاب لعافلا ةمالع لاصتا هيف ةند رقلا ْ

 3 هع برض وح لوالاب نام || ريوص لاصتاو أمدحا عبات 3 مهاظلا :

 ةمقاولاالا دول ىا 406 أسمه با طرسإالا كل + لوقا ( ىو

 مل وق ) ىنام هنوك رهظي ل رهظاولذ ىهاظلا مسالا ف لوالا ءافلا ىضتشإ

 مظلءا وعلا جاتلا ف؛؟

 ندد كنان نيعلا

 لافشو كرك و كن

 ْهأ برض دح نف

 ( ىوكلاتس )



 ا

  ةدعاقلا فرعلا ىفو ءىث هيلع ىنبام ةغللا ف وه (( ىلإ نا لصالاو
 ٍْ ىل و الا كلوق ىلع ةرايعلا هذه رثآ تاقنا ه رمد سدق هر ديسامدا رملاو

 احل لصالا ظفليف نال انلق قاقتشالا ةاعارا نسحاو حضوا هنا عم ىلي نا

 هلاو اهمده زوخال ةدعاق ةلزنع هنآك لعفلا نم لعاسفلا برق ىلا

 زاح كلذلف هلوشب هنيباك ماكحالا ضعب هيلع ىنتبب لب هتيولوا د رحمي سيل
 6 لعافلاف مل وق ) ىاملا مكنملا عاتسا ىلا قيوشت ةدايز هيفف هرخآ ىلا
 ْ ءاندعا قسلام ىلع مدقدو :لعفلا نم برش نا هانعع وهاف لدالا اذكو

 لاخلا اذك و ىقاسثلا هلوعقم ىلا ةسسنلاب تنطعا باب نه لوالا لوفملاك

 ىنذيام ىا ن] وق ) ةطساوب .لوعفملا ىلا سايقلاب ةطساو الب .لوءفملا ىف

 ]| ىضتق لغاف وه ثنح نم لعافلا نأ لضاحلا م هيلع لعافلا نوكي نا

 "|| ىكنتط ضراسب ءاضتقالا كلذ لوزي دق نكل هناحجرو لعفلا نم ه.رق

 ةدورعلا ىذتش هعطل ءاملا نا لاشام كلذ ريظن وهب و و وا دعبلا ناححر

 ظ لش ( لعفلا ىلي نأ لاق ) ند>ءسم ضراعب ءاضتقالا كلذ لوزيدف نكل

 ١ ريطملا عضوف اضيا لعفلا هيش هلومشل لحثاو رمدخا هنا عم هيلب نا

 || اذه لصا لعفلا نا ىلا ةراشالاو نهذلا ىف نكملا ةدايزل رمَضملا عضو

 : 1 ةنسنلا نال 1 هنلا لعقفلا جايتحا جدع هلووق) هب قدعام لعفلاهشو مكحلا

 !١ ىلع هتلالدل لعافلا. كلذك لمفال ًازج تناك ةسنلا ىلع اهتلالدل ةئيهلا

 || عضو ةلالدلا كلت ابضيا لديو مل ةلالد هيلع لد قباسلا نا كنا ةلالد

 1| لاق ) نيرضتو نوبرضيو نابرمضي وحن لعاسفلا دعب لعفلا بارعا
 1! لوالا لاثملا زاو+ل ةلع الصا ىلولا نوك نأ ديفيف ليلعتلل ماللا ( كلذلف
 | عاتتمالاو زاوجلاب معلا بترت ديفتف عيرفتلل اما ءاسفلاو ىناثلا عانتماو
 ”لالدتسالا بأب #0 نوكف ليلعتلل وا قباسلا لصالا معلا ىلع امهنذ

 | عانتمانا ىنالو ماللاو ءافلا نيب عمجا ف .كاردتسا الف ةلعلا ىلع لولعملاب
 ش فقول هيلا روك ذملا لصالا ىلع بترثي ناكناو روك ذملا لاثملا ْ

 000 (هلغ) لا
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 ( هعون ميدقت ٍبوجو دارملا مل وق ) لماكلا درفلا هنال ( ابوجو هيلع |
 نوكح.نا بجو عوفرملا عاونا نم عون فيرعت دداصب هنا ةئيرشإ

 نّضىع نأ لعفلا ميدقت موزاىف ”مسلاو فرعملا مزاول نم هؤازدحاو فرعملا :

 مَع بطاسخلا ناو ةدئافلا لحم نييعت ماق ىلع ديز .ميدقت ىف ملكتملا 'ا
 اهلح راظتناو ةدبافلا نايعأ دنيز ىلع مأق ميدشت ىفو اهراظننا ىف :

 ميدقتلا زاوح نيفوكلا نع لش و نقرا باشل ديز ماقىفديز مدق ولف

 ىلع الوم مالكلا انلعحو اللعاف مأق دير َْق اديز اناعج ول أنا اولدتساو

 تاما انه نوها دوجوملا لح ريبغل و رامذالا ىلا جاجا ريد اتلاو ميدقتلا

 مهيلع م ناي الو بصنلا الا تن رح اديز ىف نسل اولاق اذهلو .مودعملا

 هلو ) هتاوخا - اذكو هيلع عشرال لمفلا نال متدسإ ب هلك صل

 دزسأب قلعتم هماسق ة 44> لق هل وو نا ىلا ةراشآ 0 اعقاو اذاننشا ىا

 ءىوش نع وا الو لاح دعب الاح نوكي نا لمتح لبق هردصضمل ةفصوا

 هلوق ) كيذك نوكي دانسالا لب مايقلا ةّشرط ىلع نوكيال لعفلا نال

 لمعلا اذه تلمع لاش هلولدم مايبق ىا( لعفلا مايق ةشرط ىلع

 هلوف ) هاكشو هتش رطو هز رط ىلع ىا هتهج ىلعو كلمع هجو ىلع

 نهوا اه:مالع كلذ ىا 16 مولعملا ةغص ىلع نوكي نا 4 همانق ةشرطو

 هن صاالا كلذ فاصتاو صه دوحوم كوم مايقلا نال كلذو اهمزاوأ ٠

 الصا دجوبال لوهجلا ردصم نال مولءملا ةغيصب الا سيل هنع ريبعتلاو
 وه ىذلا دانسالاب دارملاو لمت هش نك كح ولا دق مولعملا ردصمو

 وه ىذلا دانسالا جرم اذه ىلعذ تلق نا مايقلا رييعت هريبعتف ريبعتلا ىفوا

 اذهب زرتحاو مل وق ) اضعب لئامي اهضعب دارفا مايقلل انلق مايقلا سفن

 ةوق ىف هنال لوهلا ردصملل ناكناو ( هلعاف مسوملام لوعفم نع ديقلا

 صهاسقلا دبع خييشلاو ( لصفملا بحاصك مل وق ) لوهجلا لعفلا عم نا
 ديرو لآق ( نايرصملا نه نيمدقتملا 2 ١ هيلا بهذام ىلا الام امهلاف

 نوكينا لمحت هوبا نال هدصق امف اصن ناكل هوبا لاقول ليق ( هوبا مئاق

 لاق ) مئاق ديز ىفاك مئاق ىلع هميدقت بجوا ًادتيم ناكول هنا هيفو ًادتبم



 مسقلاو روك ذملاك ع

 ليسقلاو لوالا

 ( ىوكلايس )
 دنسلان ودي هلوق <
 خلا ضعب ىف

 نع لوعتلا ا
 اهضعب ىو دانسالا

 ىحيملا ردصملا ظفلت

 نودب ىا دسلانم

 هدلسم 'ىش كس

 ( قوكلايش )
 تناك ةصقان هلوقال

 ىف لخدت ذمار
 لعاف فرعتلا

 اذاةفصلاوا ردصملا

 دعب ةعقاو نكت م

 وا قولا كر
 ةعفار ماهفتسالا
 ظ اظل

 (٠ قوكلاس )
 هةضورفموأ هل وق م

 لعف لعاف لخديل

 ءازلاو طرشلا

 ( قوكلايس )

 أ 27 زي
 ناكل لو وح الوا هل لامشالا نوكي نا نم اوآ اهوه مرا انقل '

 هان 1 5 دهعال مالا لعجوا ةيلعافلا َ : لع م ءالا لاّمثا روهظ مدع

 .ةسادسا ند»و هل قوسم مالكلا ناف 4 عوفر أ نه ىا هلوف ١ انا

 زوو هب رقل 6 لمتشا اموا هلوف 03 ادت ملا اهنمو هلوق هنع ىبنايو ةلاصتا

 ' .هلوق هقفاونو ع لي ؤأتلا نم برضل تاءزف أ ىلا اما لع نا

 نودب  فذخال .هنالو ( ةيلعفلا ةلمعا ءزج هنال هلوف) أ ادتملا اهنمو

 : مهلوقو انا الا مرك او ب رضام كلوقك فذحي دق هنأ هيو دنكشسملا

 خستني دقن دقدنا هيشو لماعلاب ستنال هنالو ردان هناب عف ديو ىأر ىا كلادب

 ىلا هل وق ) دئاز فرحلاو درطم ريغ ردان هناب عفديو للاب ىنك وحن

 نالو يل وق ) دانسالل عوضوم وهام ىلع اسهلاّتشال ( لدجا لصا ىه
 ىدع هلاف ًادثبملا لماع فالي سوسحم دوجوم هنال ( ىوقا هلماع

 أ نم ىوقا ةيغوفرماىف لعافلاف رثالا ةوق ىضتقت رثؤملا ةوقو لوقعم
 ا لب همقر ةوق ديهال هلال ًادتبلا ىف رك ذام هضراعالو ًادثملا
 تاع وف رملاما وهف هم ملا درب نا حلصي هادعام نآلو (قاب هبال هلوف) هلاح

 لكب هياعمكح هنالو مل وق ) هتاكك ماقماهمايقل هيف لسا ماهفتسالا فلا نا 5

 الاول وق) لاك ةلمضف وهو ناعتفا هذ ددعتع . هيلع مكحي هنالوا( 1( مح

 لاق ال لعفلا عم نا ةوق ىف لماعلا ردصملا ناف امكحوا ةقيقح 6( قتشلاب قتشلا

 1 ةيناشناوا ة ةبريخ ةماث وا تناك ةصقان ا/ ةيسنلا ىنعع انهه دانسالا 4 :هيلادتسا أ

 ركذ ةنيرشإ مل وك ) ةضورفم وا تناك ةققح ةيفنم وا تناك ةتيث»
 عيوتتللوا ( ههبشوا لاق ) فيرعتلا نع اهذعب ىنال ( اهدعب عباوتلا
 ىلع ةلالدلا ىفؤا 6 لدعلا ىف ههبشيام ىا ]ل وق ) كيكشتلا وا كشالال
 1 ( مدقو لاق )ب ةقيقح هلماعل لعاف هنال فراغلا لعاف جرتالو ثدحلا

 ْند دافتسملا نءبصالا دحا 01 عجار هن ريمضلاو دوق ردقتب 4 ملاح ةلمخا '

 | ١ ١ ةقيقطا ف هلاداسا ءىش نيمض ىلا دانسسالا نآل مل وق )وا ةظفل

 مدق هلوق 0ك ناكل هبوغللا ةلالدلا بسحم دانسالا ديرا ولو دائسالا ررقم

 | هعدشتدارلاو مل وق ) حاضي الا حرش ىف فنصملا لامهيلاو لوخدلا مهوت عفرل

 - ؟(هلع)
 7 لا



 فرط ىلع ةعبارلا ماقاو ماوق ثالث ' ىلع ا ىذلا ليخلا ند نفاضلا ا

 1 تاعوف رملا هيلع لادلا ع وفرملا ىا هلوذ 0 حاحصلا نع القا رفاخلا

 لح نركك ريسفتلا اذه ىلعف خخ هدرف ىلغال م سنحلا ىلع عملا ةلالد ١

 ريغلا ءامسالا فقو فوقوم اما وهو قباسلا نع ةعالقدم لمت:ثا أم وه

 ريخوا ربخلا فوذحم ًادتيم هنا ىلع عوفنم وا لصفلل روكذم ةك رملا

 ماللاو تاعوفرملا هذه. وا هذه تاعوفرملا ريدقتلاو ًادتبلا فوذحت
 نم مهشام ىلا دهعلا لوالا ريدقتلا ىلع لمتحمو عاونالا قارغتسال

 نال مل وق ) لمأت هفو رجو بصنو عفر هعاوناو لاق ثبح قباسلا
 داو لك لا انحاو ريمصلا لمج نق (ةيهاشأل نوك #4 0

 ىلا راظنلاب هريك ذئو هديحوت لاقو تاعوف ر م١ ىلا ؤا تاعوف رملانم

 هتشاطم زو 65 هلدتشاطمز ودبف ريا وه ًادتملا ناف لمتشاام ىنعا هربخ . ظ

 ماسعقاو ةيعبلا ىنم تلطبا ماللا نا لاقي ناءالا *ىثب تير عج رمال |[
 ىلع لوم مالكتلا نا لاعب وا عاونالا ددعت ىلا ةراسشالل م ةغض

 ءافإلا نال عفرلا ىلع له مل ( ةيلعافلا لع ىلع لاق 3 د 0 ناغ"

 سيل عوفرألا ىف

 رودلاماماىف ةهيش الف كلذ نع لزنت نّئاو هش رعت ىف فرعملا يك لبق |[
 ةذايز نعو لعافلا ىف عفرلا .ةلاصا ىلا ةراشالا نع لاخ هنالو ه

 اسهيلع مسالا لامشاب دارملاو مل وق ) فيرعتلا ماقمل ةبسانملا حاضيالا |
 فورااو تاكرذا ناف امم فوصوملاك ىا ( اه افوصوم نوك نا ||

 اهتعشو اهلالقتسا مدعل اه ةهيشم اهنكل افاصوا نكت مل ناو ةيبارعالا

 عوف رملاف ةبسنلل مولفملا ةغيصك عوفرملا ةغيص نا لاش 900
 لكلا ةسالم اهلاسبالم هنوكب .ةيلعافلا ةمالع ىلا ةيسسن هلام عرف
 وه ناتشالاب دارملاوا ىراطال هياع.”ورطملا ةساالموا هلدئمضتو هز

 صهالغلا 6 لا لحم ىف هنا ىلحلا مفرلا ىع.ذا هل وق )) ةسبالملا هذه
 مالا قاصنا ةهمشال دّداحو ةديحا هذهوه للا عفرلا نا ةرانعلا نم |[

 مزة سف ةيلا هذه توم نأ ليقول م ةيلعافلل املع تسل اهنكل م

 . نوكينا نم :مكا لامثالا:ناو.هلحبىف وهال مقر راتالوا هلل ا

 يي روفغلا دبع ف 5 3

 ند م راص هش 0 دفنا دخحا اذاف 0 راتعا الا

 عملا ةلالد هلوق ؟
 | عم .سنجلا ىلع

 عجرم ن اكفددعتلا
 د ىدم ل وك ذم

 (  قوكلاس )
 ىلع ال هلوف 7

 مزلب اايكحودر

 بره امف عوقولا

 ضرعتلا وهو هنم
 2 بف, رءتلا ىف درفلل

 ! ( قنوكلابس )
 اذه ىلعف هلوق

 وهرسشت ىارشفلا

 ' ىلع اماو عوف رملاب

 .تاعوؤ رملاب هريسفت

 لكراششعاب ريك ذتلاو

 ةءاعرا وا داو

 ةلح نوكيف ربحا
 اريخ لوتشاام وه

 تاعوف رملا نع

 ( قوكلايس)
 ءىرشلا فني رعت ىاو

 هيف



 تايفيكلاك هلوق
 ةرارلا 5 ما

 ةبوطرلاو ةدوربلاو

 ةاداخحلاةسوسلاو

 ةعب زالا رصانعلا ىف

 انو او رق ىلا

 ىا ةثالثلا ديلاوملا

 تاينلاو نداعملا

 ناويحلاو

 ( ىوكلايس )

 ااا هاري ىلا م (تاتاصلاك مل وق 0 نسحاو لضفلاك ٍإ

 هك ٠١ ع

 ]| ايصخشاعنم ( دحاو ظفل ف رص عنم وهو مّ وق ) هليصحتو دحاو رثا
 1 عونلاب ىا ددحاو وهو ظافل الا فرص خم ف نبداضتملا رايتعا درب الف

 ١ هل وق) عنملا ددعتل ةيملعلاو ةيفصولا ىتلاح ىف رتحا فرص عنم ىفالو

 مهونالا ماقملا اذه ىف سيل لو لب (1لا نيدضل ادحا ريدقت انلق

 ظ 1 صوصخلاو مودعلا ناب الو صا وهو صوصخلا ىلع ةلالدلاو

 ن صوص#لاو مومعلا ةدارا لان الو لولدملا وهو اع.ياجم فالات>ال

 0| كلو لياقثلل سأل كلدف زول ناو نان فلاق كرتشملا لايعتسا “وح

 _ىلظفللا دودولا نا وهو هسف 4 ثلل لاحال هحو ىلع مالكلا ررغ نا

 نيعلا ملاع ىف ردنبام ظفالا ملاع ىف نوكي نا ا وهركذ ىلا دوجولا ءازأ

 |١ دحاو دوجوم سما ىف نيدضلا رثات وهو رظنلا ىداب ىف هنق نوكي الذا

 ظ جاز زااىف ةرثؤملا ةلباقتملا تايفيكلاك ع دحاو صا ىف نارئؤي دق نيدضلا

 ماا موزل 9 0 ةيااسش 4. خيب هلوق ( ىبسلف قيفدت كلذو
| 

 0 ةحعتلا ىف انمهءامحا ةلزنع ىدحعش ا صحا ف أهرب 1 قل احس روصتلافف

 أ 1 هلوق ( دهعلل ماللا نأ ىنعي ( فرصنملا ريسغ بان ىا هلوق)

 اا ل ريبكلا ةرودص ربكلاب دارا هنا ىتنن ( رسكحلا ةزوص
 .قلطيو نييرصنلا دنع ءانبلا باقلان 4 ءان الاب ريبكللا نال ةراعد يس

 اهصاصتخا مدعل ةرسسكلاب لوب نا ىهاظلاف ازاجم ةسارعالا ةلاخلا ىلع

 ةيلعافلاك صاوحلا رئاس نود 6 ةفاضالا وا ماللا ىنءا مل وق )ءانبلاب
 . قاوبلا فال مسالا لولد نان ريغم امهنا كلذ هحو لد هما وعفملاو

 | نيوتتلاناةرسسكلا طوقسمدع هيجوتىف لق 0 فعدم ثبح و هلوق)

 5 فوذحم هناوا ةفاضالا وا ماللاوهو هفاخ دوجوا تباثااك

 2و 13 ةفاضالانان اود رص مهلا هفو ماللاوا ةفاضالا| لب فرصلا

  (ةفاضالاوا ماللاب لوز ةيملعلان أ هاوف) ردقملا نب ودتلل ة.فاعم هللا تدب

 ' ةفصوا اردصم. لصالا ف يملا ناك اذا ةيملعلا عماجت م الانا هس 3ك



 م م ع
 دحا وه ىذلا ببسلا الو مكلا ةمص مدعل اقلطم عنملا بيس سيل هنم ْ

 عومج نيب ادد م اهوهفم لب هسفن نم ؛ىثلا ءانثتسا موزال اهيف نبرسمالا
 نكيملو ةرثؤملا ةيملعلا ةعماجمام ىنعادل ايواسم اموهفم وا اهدحاو نيدسلا ا

 هم معا هنكل اهدحا ىف ارصحتم ناكناو ىنعملا اذهو اهب اطورسم ٠

 ديحوتلا ةلك ىف لاقب ام ءانثتسالا ةح ىف فاكردقلا اذهو روصتلا بسح
 ناحس رذا ىف م ةعمت# ةعرالا تناكناو ؟ بيس ةبق قمل هلوق ) 3

 ثيح لعفا نزو ىلع رخ آب ضقنلا عفدن هب ( تفىعدق اضياو مل وق )
 ناكاملو مل وق ) نموا ةفاضالاوا ماللا هعم ناك امس لودعم هنا لبق

 ذئنيح مزلي ذا: العاف شفخالا لمجب نا دعبي ل1 رهظا ذيملتلالوت
 عاتماو هدنع قطا ةدعاقلا فايف هنأ عم الصا هيوبيس لوق لفح |

 ةيلاطاوا ةيف رظلا ىلع بوصنم هناب لوقلاو ماللا ردقٌس ارايتعا بضتلا |

 هنال ربا نم لاح (.اهلغ رح| لكم ىف لاق )دبش لايشألا ]0
 ما وق ) ثالث كلذك و ( ليضفتلا لعفا كاذكو مْ وق ) ةلئامعال لوعفم |

 لسعفا لمعيال اذلو ءالعف لعفا ال2 م هيف ةيفصولا ىنعم فعْصضل |

 .ىا ( امما لمفا راص ىتح و ُُ ) ءالعف لعفا نود ىهاظلاىف ليضفتلا |

 نال فاح اردصم نوكي نا زوي 6 ارابتعإ لاق ) لكفاك هباقحلم راص |
 ىن«« ( ةيلصالا ةيفصولا هرابثعا لجال د وق ) ةفلاخم عون راءتعالا كلذ
 راسبتعا زاح ليق نا 6 لا ثحب هيفو هل وق ) تباثلاك هلعجم مودعملاا |

 دوصقملا ناب بيجا ةرمح هيف نم رحاب تنمس اذا 6 علا ىف ةيفص ولإ نم ةمش

 ةدر#مم صارت كاذلو هغل هل عضوام ريع ةلوقنملا مالعالا عضو ىف .مهالا

 شفخالا لاق ىضرلا لاق ( شفخالا ماو مْ وق ) ديزك ىلصالا ىنمملانع
 اماو سابقلا ىذتقم ىف وه امنا رجا وحن ىف هفالخ نا طسوالا كايت ْ

 مودعملا نال ( رهظا لوقلا اذهو مل وُق) فرصلا غنم ىلع وهف عامسلا

 ملا نآف مل وق ) ىننملل ال ىنالل ةلع ( مزلي امل لاق ) رئؤيال هجو نك نم :

 دري ملو لباقتلا داضتلاب دارا هنأ ىنعي ( مومعلل فد ولاو صوصخلال ْ

 مالعالا ىناسم تاسفص نم صوصخلاو مومعلا نال تاذلا, لباقتلا

 ناش ىف ىا ( دحاو مكح ىف لاق ا ضرعلاب امهنبب نباقتلاف فاصوالاو
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 قوس بواساآلا
 هحو ىلع مالكلا

 النتم نركا
 عامسلا دنع شضش

 ديقعت هيف سلو
 انونعم الو ايظفل

 ةحاصفلاب لح ىت>

 ( قوكلايس )

 | قئتلانا ىعل ربادلا مالا نم ءاوش دحوب ال ىا هلوق رب مهدنع اضيا

 مع 7

 | هنا ةيبسا هلو ؟ هلق ( 0 كحال بنس ل اذو 0 كالو

 أ 5 طودلالا ل 010 11 هيف ىذا ذا مسالا ةيملع اع رأت 7

 ْ 6 ةعابلا نم دحاوب مل وق ) ةدودمملا ثيناتلا فلا ةماشملا وهو هنف
 ظ ىمسملا هبديرا هناق و .هلوقر ةعالان مددحأو هندأرب نال اص موهفع ىا

 ْ 00 ا 4 ثا 35 م هالات

 1 سا نم هءانثسالا دداعإ 0 0 ءاننتسالا ل قسما كينقلا دع

 ”ديقملانم ءانثتسا قاثلاو قلطملا نم ءانئتسا لوالا نال فطاع الب دخاو
  لعفشن نيقلعتم اناك اذا سئج نم نيفرظ هيجوت ىف لاّشام كلذ ريظنو

 ١ افوطعم لعفلا نزوو لدعلا هلوق فاصالا لعجولو فاطاع الر دحاو

 1 .لعلو ةراسع رصخاو ةلالد رهطا ناكل هشبل طرش ىضام هلوق ىلع

 باغ رز[ هيلع فوطمملاو فوطمملا يف ةيملعلا ريثأت فالتخا لصفاا ىف ةثكلتلا

 : ةراؤم ةملعلا نا ىلع ةاحعنلا قفثا )ع 0000 16 فا هلوق )  بولسالا

 ا مسالا نك ءاوس لعفلا نزو عم و دفلك انلعالا عضوبمل مساىف للا

 ظ
 ا
 ا
/ 

1 

 ٠
 ١

 د

 1 عم اه ريثأت ىناوفاتخاو ديزيو عسب .صاك الوا داك ةيملعلا لق فرش ريغ

 | رك ! هذف ثلثمو ثالثكا ةماعلا لبق فرصنم رغ ناك مساىف لدُملا

 || تهذو ةيملعلاب لاز دقو فصولل عبات لدعلا نال هفارصنا ىلا ةاحنلا
 | لا لام هيلاو ىلسالا لدعال انايتعا هفارصتا مدع ىلا ةعانج

 1 3 وخاو عمجو رخا اماو قاب وهو ىظفل سما لدعلا نا .الئاق ىضرلا

 || ةفرصتمو ىلسصألا لدعلل ارامثعا هنود دلع هف رصنم ريغف اماللعا

 اننا نا نه. مهوتب امل عفد ( ناداضتم اهو لاق )ف نيف وكلا دنع
 . ةرثؤم ةيملعلاناف ةيماعلاو نز 7 ولدعلل ةعماح تاملكب ةضوقنمةروك ذملا 0

 أ ريغ ةيملعلا ناب اضيا مفدي دقو ريكنتلا دعب .ةفرضصنم ريغ اهنا عم هيف
 نازوا ىلع هأ هش الاهدورو لبق ف رصلا عنعامهلالقتسال امهعم ةرثؤ

 | ماطقو ميغ دنع سهاور حسو رخاو ثاثمو.ثالث نازوا ه 2 ةط وصخ



 ل ا ا
 أ امنا نزولا اذه تلق نا روذحلا كلذ نع هبزرتحام هيف دجمإ هلعا
 ةدايزو هتيعرف رهظي ىتح لعفلاب صاصتخا ةدايز هل ناك اذا ايبس حصإ
 فورا كلت ةدايز انلق ةبلغلابوا لعفلاب صاصتخالاب اما صاصتخالا
 لاعفالا عيمح ىف اهدارطال تراصف ةفرصتملا لاعفالا عيمج ىف ةيسابق
 ةنب رق هبدصخ ( صتخم ريغ م] وق ) لعفلاب اصاصتخا دشا ءامسالا نود

 وللا عنموا نأ ىهاظلاو ريثأتلاب ىلوا لوالا قشلا نا ههجو لعل ةلباقملا
 امهعاّتجاو رخحاو رمشىف امهقارتفال هجو نم مومعلانيقشلا نيب ةيسنلا ناو .

 قربتساو م !ماو الوهجمو امواعم جرختسا وحنو ركسشيو ديزي وحنىف
 لا (لمفاا نذو لواىا مل وق ) لعفناو لعتفاو دعوبتودعابتو ىمحتا
 ريمضلا مجرحص لعفلا نزو ىلع مسالا نوك لغفلا نزونمدارملا ناك ال

 فردح>وا فرد ةدايز مل وق ) دوصقملا وهم نوزوملا ىلاو نزولا ىلا

 ىنب اههفوصوم ىلا بسنت ةفصلا نالىف ةظفل حص لوالا ىلع ( دْئاز
 فرحا نيبو هلوا هلوق نيب ةيسنلا نال ىناثلا ىلع اذك و عئاش وهو |[

 نالواسكعلابو ىنإ صاخلا ىلا ماعلا ةيسن حصيو هجو نه مومعلا دئازلا

 فرحلا كلذ ريغوا ( نيتا فور> نم هل وق إ) هلوا عضوم ىف دارملا

 فرصت ول اذكو امما قراو اسضام قارا نم قرهو قارهك "رضي مل ا

 ىلع اك ب باقلاب وا عسسإك فذملاب ناك ءاوسس كيازلا ءاش عم نزولا ف

 نيعلا فوذحت لعشب تيمس اذااك ناكام ىلا تدرلابوا 1 ماغدالابوا
 مزحلا طوقسلا نال فوذحلا درت كناف فةولاوا مزإلا لجالماللاوا
 شخاو لّقمل نه له ىف لوقتف ءامسالا ىف ن وكبال هارحم ىراخلا فقولاوا

 لاح لا 6 هنوك لاح ىا لباق ريغ هل وق ) ىشخاو لو ءاح نيمسا

 لمفلاب هصاصصتخال هلال لوالا قشال اطرش هلءجمل امتاو هلوا ريمض نم

 ءاتال لب اق ريغ دارا هن أك( ءاتلل لباق ريغ لاقولو د وق )الصا ءانلا ليقال
 ءالعف ىلع نوكينا هثنؤم سايق ذا دوساب ضقنلا دري الف عضولا بسحن

  .قريتساو هلوق م

 ةضرتعم ةلح ىمحتا

 ظ فوطعملا نيب

 هيلع قوطعملاو

 ( قوكلايس )

 ةلع طرشاا دوجو لءج ىف ليق ( لمعي فرصناو رمحا منتما م نمهولاق)

 عقاد دوق طرسغلابال بيسلاب تشب طورشملانا نه ررش 5 رظن طورتشتلا

 لمعي فارصناو رهحا عاتتماب مكحلل ةلع طرنشلا اذه طارتشا كلي هناي أ]

1 



 حضواو نياىأا#

 نك كرتشملاعضو م

 (.هخسن ) نيتايبقلا

 . سا 7 سس
 رسكالو نوئسال نا ىثبنيف فرصنم ريغ املع ناك ظفللا نامدس دارملا

 نم دعي نزو ىلع مسالا نوك وهو مل وق ) ىمسملا ةلكاملالا انه
 ةفاخالاف الوا لعفاا ىلا ةيسن ةداز هل ناك ءاوس ( لعفلا ناز وا

 ىلا تح / الاو ةيسنلا ةدايز ىلعال ةسنلا ىلع ةلومح لعفلا نزو هلوقىف :

 ققحتلاط رش ىلع هطرشف هلوق لمحتنو اهيلع لمحننا كلو هطرمشف هلوق

 ةدانز هلاهفألا ةيعرفالو ةيعرفللالا تسل ةسسلانال طارتشالا ىلعال

 هبناآملا خسن رثكاىف 1ا ( ىنعع لسعفلاب مل وق ) لعفلب صاصتخا
 | سكعلابوا نزولا ىلا عجار صتخمي ريمضو لعفلاىلا عسجار ريمضلاو

 ىا لاملا رذبنم « رذب كلذكو هل وق )) روهشملاوهم ؟ برعا اذو

 || سدقملا تيب وه لاق ماشلاب عضومل ةيناربسعلاب الجت م 6 املع لسشو

 | صاوألا نمالوهج لعف نذو (لومفملل ءانبلا ىلع برض لثمو هلق )
 لعفلا لقتتدق برعلا ليقو ةبسبودل لئدالا سانجالا ءامساىف تأي م
 هللاناإإي مالسلاو ةاللصلا هيلع هلوقتك اليلق ناكناو سانجالا ءامسا ىلل
 ىنعع لئدنم الوقنم نوكحينأ زوجيف ي«لاقو ليقنع 1 انهن لات
 ١) واهل الوقف نركي نأ زوحف ةليشل املع لئد اماو عرسا
 سمش ىف ل م ةيملعلا ىلع ةلالدال ريبغُتلا و ع وصخ اشم ىشم ىو

 اذا كسالا ىءع م رلاو لعولاىف ةغل لعولا اماو مغلاب سمش |

 ىلا سن وب بهذ « ةاحنلا ضعبالا هفرص عنم ىلا بهذي ملو هلوق )

 ناك اذا هربت ان ىلا ىسع بهذو رثولا نيتلسقلا ناب ةكركشملا نزولا م نا

 كلذالواو * انانثلا عالطو الج نإ انا *« هلوقك لعفلانم الوقنم
 نكي ناوريغيال وهو ريمضلا عم يش املع ناكنا هنأب درو اللد ناونل

 ْ .فشدكوا هسا تفشكتا ىا الج لجر نءااثا ىاردّقم ةفص وهف املع

 نال ةاحنلا هلاك بلغوا هلدن لش 1 ام نوكيوا لاق ) دونا

 او لاعفالا ف بلاغ هنأ عم أف رصنم نك رك دل اهل لءد اذا لعاف

 | ةبلغلا تاتا ىف نالو دوسا رحش مسا ماس و ملاعو مثاحالا ءاممالا ف

 | لوقت انال ةدايزلا كلت اضيا صاصتخالا تابئاف لاقال ةنوؤم ةدايذ
22 9-<3337777>7<7-------------50000 
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 م 76 رم
 هل وق .) امهسفنا ىف اهددعت راسبتعاب اناك نا هلوق ىف ريمضلا ةسيئثتو |[

 نءولخي نكل ةقفباسلا طورشلا فلاخم هنا هيف ( مسالا كلذ .طرشوا

 لاقإل لوالا هبجوتلا فاك ددعتلاو ةدحولا ىراستعا نبب رفانث موزل

 اسهنالاق نم مهنمو بيسو طرش اهنا لاقنه مهنم ( ةيملعلا هط رد

 ماقم ناموش ثدنأتلا لاك امهنال ببسال ةهباشملل ققحم طرش

 بيك رتلافتف ع ام رخآببس ققحتيا وا (ءانلا عتتملوا دل وق نينلع ظ
 ءافلا تاكرح مسالاىف ءاح دقف نانعو ناملسو ( نارمعكحم لاق ) |[

 ثنؤملا نكل اضيا اهمضو اهحتف ءاحو ءافلا اره ءىتح مل ةفصلا ىف و

 نيفلت< نيلماع ىلعواب فطع هنا هيف 6 هفص ىفوا لاق ) ءاثلا عم دمليِح م
 ذأ|أ نيد ىا

 م 3 0 نونلاو فلالا نال وا لدن. واولا باوصلا لبق هطرش نع سلو
 0 لانلرع وح ءابب

 هممسسلا

 2 دئلح هلوق م

 34 سفن رابتعاب سيل ديدرتلا ناب بيجاو ةفصلاو مسالا ىف نادسجوب.

 2-0 هنايرعو باح نا نكميو اهدحاىف الا نوكيال اهدرفو اهدرف رابتعاب لب ةعيبطاا
 هيوم نافذ حوتقلا | نكرر دع هن 116 لق نوم نكىم.«ال مل وق )

 نامدنك ءاتلا عم <ىجب ١ ناد ىافا دف فارصتالاب كيج اودكحتو ابهقخاتجا 000
 ناركسك اهتودنو || .ةنالمف ءافتلا هنم نولطملا لب هلاقل ادوصقم سفل لسا 0
 ( قوكلايس ) | بولطملانال حي ريغ لب بسام ريغ ابولطم سيلام ىلا هسنع لودعلاف
 بفلصملا راشثا دقو فيعض هيحولا اذهف ىلعف دوجو ريشي لصحدق

 مهدسنع ىلعف دو>و نم بولطملا ناك اذا تلق نا لله هفعض ىلا

 لوصحل نمحر فرص عانتما مهدنع بجاولا ناك ةنالعف ءافتنا
 ىلظفل ليلد ىلع ىنبم دك ْؤم ءافشا مهدنع بولطملا لعل ائاق بولاعملا

 مل وق ) ىلعف دوجوب الا نوكحيال ىظفللا ليلدلا ىلع ىنبملا ءافتنالاو
 ىلاصعت هب هصاصتخا لوش نا لئاقل لا ( ىلاعت هللةصاخ ةفص هنآل
 بسحب ثنؤؤم هل ناك عضولا ىلا رظن اذاف. عضولاىف ال لامعتسالا ىف

 حجارلاوهو فاالاباماو ءاتلا ثيناتلاىف لصالا نال ءابتلاباما سايقلا

 نوكي نا ىتش لوالا ىلمف ةنالعف نالعءف نم .رثكا ىلعف نالعف نال |
 مهللا اقافنا فرصنم ريغ نوكينا ىنبشي ىلاثلا ىلعو قاقثالاب اف زيضتما ١

 ناك امل. نامدنو لاق ) ىنكبالو ريضيال سايقلاب تباثلا نا لاش نا آلا |

 لآ



 ىواست هلوق ع

 اردص»ءأرقانينزولا
 فطغاو المقالا 2 ٠

 نان وكلا هيلع 31 1

 نيسهف نيت لا 0١
 رخالا هوجولا

 ىوانت قفل 0١

 داحتاازدبضنحيروْلا 00
 مق ىف اميلزا
 هححصم)هانوكسف

 اهفدع عم هلوق ه

 هوجولا كلت ىا

 روصلا فالتخال

 ءافلا ةك رح فالتخاب

 امهل ثنؤملا مدعو

 ( نوكلايس )

 ظ 00 آ

وحن نأ ىلا مهضعب بهذ اذلو فلاختلا
 : ظ ريغ بارعم املع ريشع ةسح 

 عنم ىف مهقفاو ككصلانأ وه مآ باوج حدف انههنمو فرصنم

 لمعتسم بك منع لقن ريغنملب ( دصقينا ريغنم هل وق ) فرصا
 واولا لبق ©« نونلاو فلالالاق ) لاسحتر الا ىلع املع نوكيف ىتممىف
 ' هارخآ ىلا اناكزا هلوشب هيلع مكلا مث ال وا فظعلا رابتعا كلو عم نعم
 ةلاصالاهن ون فا لمتحا ولف لعفااب « دئاوزلاف و رحلانم امهنالول وف )

 نيلباز + لنوكينأ راحاك ندحلانم :نوكنأ زاوجل ناسك هفرص زاخ

 ثينأتلا هن لوخد عنمف ( ثينأتلا نال امهتعراضم و وق ) ذئنيح عنكو

 ننزولا عوق 2 رخالا هوحولان ال هلل اهحو هوج ولام هريغ

 أ ناك رك ذملاب نيتصتخم ناركسىف نيتدئازلا نوكو ءارهحو نا كد اردد

  ناركس وو ثنولانوكو ثنّوملا ل ها ءارج وحن ىف ذر :ديازلا

 أ رودبالو كلذك ءارج وحنىف ركذملانام رك ذملل ةفلاخ را ةغبص

 8ع هو هوج ولا كالت ,ققحم عم نامدن نك رص ىلا ىرتالأ امهف رص عئم اهيلع

 نيادب م ايننول وك اما هإ وف ١ ابهمدع عم ه نامعو نا ر#< فرص

 1 مهطا رتشا هجو ريدقتلا اذه ىلع رهظيال 6« هلع 5 زملل امهتنعرفو

 ] ءاتلا هلع ديز امل لصا ءاتلا نع درىلانا ههجولاش نا الا ءاتلا ءافشنا

 ”ايهتينانتتم اماو هل وق ) اهببسب نارئؤت ىتلا ةيعرفلا ىناننت ةلاصالاو

 |١ ببسلاف دبال تاقنا ثينأتلا ءات لوخد عنمىف ىا ( ثيناتلا ىفلال
 1 هياشملاؤا ةماشملااما بيسلا ائلق بهذملا ادهىلع ةيعرفالو ةيعرف نم

 || وهف لاثلا نناكح ناو هانط وهو نيف رطلل عرف ىهف ىلوالا ناكناف

 ١ م ةهباسشملا ىلع هففوتل ىلصا ريغ بنس هنكحل هيلع ديزامل عرف

 1 ةرباغم ة ةسعرف تاربا ىلا هسمف ةحاج الاف هن هيشملا دادع نم هيشملانا

 0 .طارتشا هجو نال 9 ىناثلا لوقلاوع خجارلاو 00 هبةيشملا ير

 م

 أ
| 

| 
 د
ْ 
 ٠
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 ا
 ظ
 ا
0 

 1 | لمجمو هبشلاهجو هلعج امدعو ادوجو هيلع ارئاد امهف رص عنمناكالل

 ا
| 

 ا

 ا
| 

ْ 
 ا

 ٠

ُ 
١ 

1 

 | عوج ) را بيساسمهتا راثعاب نينصلاا رفاو 0 0 هبق رظلا

 ل ا اج ع حج يسع



 ناىف ةهبشالو ( ةدحاو ةلك زكحاوا نيتلك ةروربس وهو هل وْ )
 ءامسالا ف دجوي بيكحرت ٍباسالان م ةدعي نا بسانب ىذلا بيكرتلا

 لاشبإل اعج فيرعتلاحصف .بيكحرتلا قاطمال انهه فرءملا وهو

 ةدحاو ةلك لولا بك رملانال ةيملعلاب هطارتسا ىلا ةجاحال نذاف ؟

 ىنعم .ىلا ال”وا لقنننأ زاوطرصحلا ملسنالا لوقن انال املعالا نوكيال

 كالذ ركن اذا ىسنج ىنعه ىلا لقنب مث ىماغ ىنعم ىلاال "وا لقوا ىسنج
 ريغ نم هل وق لهطارتشاال ع هتوبنوهققحتلط رش ةيملعلا لوقا هل كالا

 راشع| وق نم بك رتلاب ف : را امف ديقلا اذه رايتعا تاقنا ( ءزخ 37
 .ةملكلاب قاصتلالا ديدش ناك ا ىفرطااب 5 مك دائسالاو ةفاضالا ىف

 دعب نا بسام ىذلا ب كسعرلا باع 0 !لف امهبرك رثا رثا 0

 دجوبمل الو ايفاضوا .ناك ! ,دانسسا نيمسالا نه نكرزلا فال انش

 ( لاوزلا نم نمأيل هلوق ) ةجون هه ىلا جتح نيلعفلا نه بيكرتلا [

 هل لصحمتف هلوق ) رب عنملارلا بارتي ىت> 4 تيس ققحتللوا لالخ الا و

 ىا ةسالاملل ءاملا 4 دانسا.الو ةفاضأب ؛ ن وكي ال ناو لاق ) موز ىاه ( ةؤق

 | وجهلا ف ةفلابملانم هيقام ىنالو عاشالل فلالا تديزو .ىلوالا ءايلا

 | ةلك لك نال كلذو دانسالاو ةفاضالاةدهل اسال نبيل للا كلذ نوكيالنا

 رابتعاب اهانعمو هنغ لوقنملا رابتعاب اهؤانن و اهبارعا يك منع تان

 :عانتمال ىماعلا اهعضو رامتعاب اهفرص ملم رابتعا حصل هيلا لوقنملا

 لوالا ءزلا ىف اما اهريثأت نالوا ا.( ةفاضالانال م وق ) همكح رابتعا
 انشا وهو كيلعب سابق ىلع قاثلا ءز1+اىف اماو تقمع اك لطاب وهو

 ( هبلا فاضملاىف روب فيكف هل وق ) ةياكملا بارعاب لوغشم هلال لطب

 ه”داسضنام ءاضتقا هف نوك. نأ ز وجال صا ءاضتقا ءى * عبط ىف ناكاذا ىا

 أ وق) ةدحاو ةلكو مكحىف ىفاضالا بكرملاناف ا و ةدامىفامس

 تاي رعملا لق نمو فنصملا مهنم ةءانج دنع ( تالا لبق ن

 رهظي ملْناو هفارضنا مدسب مكحينأ ذئنيح دعببالو عج دنع يملا

 هدعب عم دعب ايف روك ذملانال هن اكلاقاعنا ( ىنتك ١ هناك رإ وق للاظفل هرئا [|
 رئاخلا» نمو كمالا بسم هنمضتنا ال لعفلاب فطعلا قرح نمش ل خب ظ

 ْ ىا ان ذاف هلوق ”

 فرءملاناك اذا

 ىذلا بيكا

 ءامسالاف دجوي

 0 ( قلوكلاس )
 يا لس ولو هلوق ©

 لوقف رمصخلا لس ول

 ققحتل ط رش ةيماعلا

 هتوثو بيك لا

 دوجو ىضنش الف
 قوس نخا درف

 ( ىتوكلايس ) معلا

 ةيملعلا سبل 3

 طرمشلاب هل اديشن

 هدوج و ىضتش ىت>
 (قوكلايس)او ودب

 ىاموزاىاهلوق ه
 ةوقلاب دارملا سل

 ىنعا رداملا اهانءم

 لب انيق
 اهله ال فلا رئلاذا

 ( نوكلايس )

 ل



 رودنلاب وا هلوق

 | مفد»,نا نكمي ىاإلا
 ىلع ليوارس ناب

 ردان هند ع ريدقت :

 الصا هريغ ”ىجحبيمل
 مودعملاك ردانلاو

 درفمل رظنالهناكف
 هس رعلا ىف حراضملا :

 ( قوكلايس )

 دي دشتب ىلاوه هل وق#

 لصالا نآك ءايلا

 فضا املف لاوم

 طقس ملكتملا ءاي ىلا

 ءايااتداعو نيوتتلا

 عمتجاو ةفوذحلا

 تح داق ناك

 ىرخالاىنافادحا

 ديد شتلابىلاوهراصق

 ( نوكلايس )

 أ 0
 قاثلا ىو هءقوم امعقاو لوالاىف اذا طفا ناكا واغم فرصلاو الاغ

 ئ ( مما ةدعاق ىلع هب ضقنلاب لاكشا الف لاق ) ةلك اشمالنا عقوم اعقاو
 ( هحونم لاكشالا تانيا قلسال ىنعملا اذهب 'لاكشالا سنج ىنانا قحال

 هنال حابصم فرصب نا .ىن.ذب ناك فرص اذا ليوارسنا وه رخا
 ناب مفدي نا نكميو ةيهارك نزاوب هنال ةنزارف فرص اك ادرفم نزاوب

 ردقش وا رودنئاوا 5 ىمحت الاةنزاولل رامتعاالو ىمححا درفه لي وؤارس

 اذه صاصتخال كلذو فرصي ملوا فرص اقاطم ل.وارسىف عملا

 ”لا لا نظل نمو فرصلانم هعنم, رب دقتلا ىلا ظن ند عما نزولا

 ريغ درفم,لكاذكو 1 ص وقنم 0 لك ىا هلوق ) هف رصد دحاولا ىلع

 ىلعاك روصقمال رغصم لعاو ةأسما مما ضاقك صوقنم فرصنم :

 ةراشا ( راو عفرلا ىتاحىفىا مل وق ) اهتفلل ةنباث هيف فلالا ناف

 ةدافتسملا ةلثامملا امهيف لماعلاو ةيفرظلا ىلع نابوصنم اهلا ىلا

 لالعالا نالو 6 ةملكلا ىهوج قاعتملالالعالانال مل وق ) فاككلا نم
 وهوتفيعض هبيم فرضلا عنمو سوسحلا لاقثتسالا وهو ىوق هبيس

 ةنزارف لثم راصف ( مالس نزو ىلع مل وق ) ةسوسحم ريغ ةهباشم

 هنم مهشي ( لالعالا دعبدنا ىلا مهضعن بهذو مل وق )) ةيهاركب ةهبشملا
 ءاؤس فرصلا مي ىلع امدقم لالعالا لع ف رصنم ريغ هلعح نمنا

 نال كلذكن وكي نا ىنشيو ةك را نعوا ءايلا نع اضوع نبوتتلا ناك
 | لوقلاو رملا ةلاح حتفاا بجول لالعالا ىلع امدقم ناكول فرصلا عنم
 ضوع نيوثتلانا لاق نم نكل كيعل هانعع هبال رسكلا كح ىف حتفلا ناب

 0 م فرصلا مسالا لصا نال نيونتلا ىراو>راوج لصاو هدنغ لالاعالا

 || مثلاقتتسالل ةكرشلا فذحىرا وج مث ةكرلا تامثاو اهفذحم ىئراوج
 نينك اسلل ءايلا فذحم لقثلا فخبل ةكرطانع نرونتلا ضيوعتب راوخ
 قدززرفلا لوقهءاعو هدي و 6 ءابلاتامثاب رعلا ضع ةغاف ءء] وق (

 5 ايلاوم ىلوم هللادنع نكلو لع هتول ىلوم هللادع ناك ولو

 ميلا

 3 ش تفقد ءايلا در كاس ششي ىلاوم يب لصالاو ملكتملل ءاملا لمح نا روحو

 00 (ىلللا)
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 هدام هن اعمضو 1 رسكلاب نأعضو راتفك عيضو انك رجاضحا

 دعب ناكلالاو ل وق ) لاؤسلا عفدنا اذه ىلعف حاحصلا قفاوي اذهو

 ركن اذا املع رهحا لثم نوكينا زاو ةعونمم ةمزالملا ( افرصنم ريكتتلا
 سجل مع هنا عبضلل املع هلوق ىنعم اذه ىلعف ةيشاخلاىف هرمس سدق لاق
 مياست ىلع ءانب ليواتلا اذه ىهتنا عبضلا وه سنحلال عبضلل لماش

 (فص ولاك ةيعملا نا مهو. الثا مل وق ) هيفام تفىعدقو عبضلا ثينأ ظ

 (لامعتسالا دراومىفرثك الاوهو يل ْوُق ) ةقلطملاة يعج ا رابتعا ناكمالو
 (هنزاوم ىلع لح لاق ) فوذحم ريخ ( ىمحتالاق ) ثك الا نهذموا
 رجا # فرصلانم عنممل امتاو سناجلا ىلا ليم ليخدلاو ليخد هنال

 5 ءملا أ 0 2

 راذتعاإلا (امكح هليبقنم هنكلول وق ) رحباو ٍتلكاكف ريصلانماعونمم , ىسمراف ردا ا ةغغ -

 بيس هناب هنع رذتعي دقو بابسالانم نزاوملا ىلع لما ”دعب هنانع
 ءالؤه مزلي هحرشىف فنصملا لاق عطقلا ىلع ال لامحالا ليبس ىلع

 ىا «اريد# لاقإ كلذب مهضعب لاق دقو عم اهيشاام و عما اولوشنا

 هذه ( ةلاورس ليوارسلان م ةعطق لكىمس هناكف ىل وق ) اريدقت ردق
 ىننمي ءىجن مل ةلاورمسلا نال هناك لاق امتا هرس سدق ديسبلا ةزابع

 اضورفم درفملا نوكف ةقرذلا ةعطق ىنمم تءاحلب ليوارسسلا نه ةعطق
 ليوارسلا نال اقةحتم درفملان وكي ىتح ىناثلاىنعملاب اهلاعج لعجم مل امئاو
 لئاقلو هلادرفم ىنعملا اذه ةلاورسلا نوكي نا حصضبالف رازالاب صتخم

 ظحالب ملو سنجلا اذه ىلا ىلا ىنعملانه لوقنم ليوارسنا لونا
 عاضفالا ىنعم نم هملا الوقنم ن 0 نا زاغ ايا عاطقالا. ىنعم هيف

 مل *ىجن مل سانجالاىف دحاولاهملا عملا لّقن لبق نا رازالا عاطقا نمال
 قلطمىفال قفحلا علا ىف كلذ ناب بنَجا نئاد# صاخشالا ىف ءاح

 عاطقالا كلت مسا قالطا زاح عاطقالا ىلع لمتشا اذا درفملا نابو عملا
 بابنم كلذزا هيفو هيفو ةعطقلا هو ةمذرش عمج مذارش بوث لاغاكهيلع |[

 لاق نا الا مهللا هيلع ١ قالطا باب نمال. دحاولا ىلع عملا ءا رجا

 فرصلامدع ناك امل ( ف مد اذاو لاق ) قالطالاحص ءارجالا حص اذا ئ
 أ اتم عع دج تلات سوته دم سات 4 محط هع

 دالاس دو ب رعم

 .فنفح دقو هؤار

 (قوكلايس )
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 ليق م ةيسنلا ءاي ةدانزب 6 ىتادم وحن جارخا ىلا ةجاحالو

 درفم هناف ه] وق ) فرصنم ريغ هنا عم ىسارك وحن جرا ديزول هنا عم

 صحب عمج هناف هثزارف فالدخم درفملا ةلماءم الا حصنال 00

 برعم وه 6 نازرفوا نيزرف عج ول وق ) عملا ةلءاعم الا حصبال

 الو ددعتلا مدعل ليصفتال اما تسل لبق ( فرصن# ةنزارف اماو لاق )

 لان الا قيس مدعل فاندتسالا لاش نا الا رخآ مالك قيس فانيتسالل

 نالوا هتيمسا رانتعا زوحبف امما راص فرصنلانال ةفرصتف له مل ماو
 اذه ىلعف لا_ةاال ىهاظلاوه ادهو ظفللا دارملا نالوا هنزارؤ وحن دارملا

 لوقت انال هشيونت حصي فيكف ثينأتلاو ةيملعلاب فرصنم ريغ نوكي

 لق ) انونم نوكيال نا زوج هنا عم ىمسملا ةلكاشمو ةيسانملل هنيونن

 ىناعملا كلت نع ءىث انه ميقتسالو محراوا مذوا حدم نع ول املقو

 مدقُسا نا راحو ف رصنم ريغ َْق رتدسملا نم لاح هنأ ىلع باووصنم وه لب

 زاح وآل ةوق ىف ذئنيح هناف قثلا ىعع ناكاذا ريغ هللا فضا ام لومعم

 ىلع فطع اهفآل ةدايزو لوخدملا لومعم ميدقت نهال ّق زاحام هدف

 ا هاما نا ماهب] نم هبفام قحمالو ىتتلا دك انل لوخدلا
 | اضيا ريكنتلا لاح هف رمد عانتمال كلذك سيلو ةيملعلا لاحن صوصخم

 نكي نا ىنشو فودحم اذنم ريخ هنا ىلع عفرلاب 0 خسنألا ضعب ىفو

 ةيعمجال لب مل وق ) ماهيالا كلذ نع مالكلا ولخيل ةيلاحال ةيضارتعا ةلمجا

 اطرالا نكل ةيفصولاك ةملعلل ةدسفانم تناكن او" ةيعملا ( ةنملصالا
 ْ لاق نمودحاو مكح ىف ن.داضتملا رامتعا مزاب ىتح ةيملعلا راتعا عم .لوينعل

 اال دأب لق لاخر .صاخشالا ةيمست زاوحل .ةيسلعلل ةسيفانم نيغ ةيعبجلا
 ىناسلملا ماهبالا نا أك ةيعملا ىنممل مزال ةيملعلل ابيفانم ماهبالا عون نال
 معلا ف ؟ لا عن نم ةئاث قم نانزوجي مآ ةيفصولا ىنملل مزال ةيماعلل

 نامعيضلاو ىثنالا ىه عبضلا ةيسشاخلاىف هرس سدق لاق رمخالاب ةرمح

 )00 1 لق ىفتلا احاربسو  ناحرست_نيعاش عمأباو رك ذملاوه

 ) ( رجاضح )



 ا
 ىا ( عملا لاق ) ةباثملا ءذهب سيل هناف رتش فرص عانتما فالخم |

 ماللا لمحت نا زوو عج هلا ثيح نه عملاوا عملا ةسيعحوا ةيعا

 هلوق ىف ريمضلا ريسفت رهظيل نيس ماقم موق عمج ىا دهعلل عمجايف
 : ىهتم ( عوملا ئيتم ةغيصص لآق-) ءرن سدق هر دام 00

 ريسكتلا عومج أسهإ ىهتني ةغيص ىا لغالا ىلا فاضم ىهبم ردصم

 در. الف ريدكحإتلل ةلباق ريغ اهنا ثرح نم هغيدضلا كلت نا ىتعع |[

 لاعف نزو ناف ريسكتال لباق ريغ هصوص# هنا ىلع ءاشب لاحرب ضقنلا

 (ناف رح فاالا دعبو مل وق ) ري ىلع راح عمجم اذلو رينكتلل لباق
 تالاكو ىراخص نّضَقنلا درء الفن روسكم (نهل وا ةثلثوا رؤسكم امهلوا

 عج عمج هغيص اهنال ىا « نيتىمم روصلا ضعي ىف تعم اهنآل هل وق )

 ةنوصم هتغيص نوكتل ن] وق اذهل هلوق نم ةدافتسملا ةلعلل ليلعت وهو

 لاق)فرصلاوهو الصا عفرب نا حصيف ةمزال ريصتف 6 رييغتلا لودق نع
 م ءاسهال لب ءاهالب ىنعملاو ىننلا ىنعع ريغلاو ةس الملل ءاملا 1 ءاهرنغب 1

 تنك كنا ال لاعال لب. لام الب تنك ىندملا ناف لام ريغب تنك كلوق ف |

 ةباقثم مل وق ) ةغبص هلوقل ةفصوا هطرسثا رخآ ربخ وهو للملا رباغي اع

 ةلاحب اديقم ءاهريغب هلوق نوكي لوالا ىلعف 11( ثينأتلا ءاث نع
 هرافال 6 ةهراف عح مل وق ) هنالخ ادق. نوكي ىناثلاىلعو فقولا
 هرس سدق لاق لعاوذ ىلع عمجمال ةفص تناكاذا العاف نال لق اك
 لاهو ةهورفلانيب هراف رامعاو لغبال لاو قذاملا هرافلا ةينشاخلاىف

 اضيا عمئار سرفال لاقيو * كريز درم د قذاحلا ىهتنا داوج سرفلل

 ريغ ءاثلال يق نا( تادرفملا ةئز ىلع تناك ءاه عم تناكوا اهنال نإ وق )
 ةمزال ريغ تناك ناو اهناب بيجا اهب نزولا ريغت ريتعيال نا ىنذيف ةمزال
 ةللاعف نز و ىف ءانلانا ىلع لعفلا نزو ىف 5 نازوالا رييغت ىف را اهل نكل

 نال نظن هفو نزارفو ثعاشا لامعتسا مدعل ةماكلاعم :ةع وذوم |[

 ىثشا عمح ىف ةئعاسشاك بوسنملل تناك اذا ةلااعف ىف ةءزال نوكي امنا ءاسنتلا
 عمج ىف براوع ىمحتالا تناك اذآام فال ةيسسنلا ءاب نم لدب اهنال |[

 دل وق ) ءانلاعم عضولا ىضتشال ءان الب لامعتسالامدع اضياو بروج



 ةيملعلاىهو هلوق *

 مالسلل ةيفان»

 نال ةفاضالاو

 لصحاذا ف رعتلا

 هماكحلا هوم

 هش رعل نكك.ال

 ةفاضضالاوا ماللاب

 ( قوكلايس)
 انعتءنئماف هلوق م

 تعبسا' قفا انيدن

 عم هفاضالاو ماللا

 ماللالوخ دوةيملعلا

 مالعا ةفاضالالف

 فصولا ىنءم حملل

 لاضصالا را.ئءاب

 ( قوكلايس )
 سغىاهسغواهلوق 5

 بوجو ىرش#زلا

 هام فرص 'عسنم
 تناك اذاف رو>و

 انيهق ةليدا
 عنم ب وج ول ةدجوم
 نوكس عه فرضا

 نكشف طسوالا

 زاوج ىف ةراؤ»

 حون وح قفرملا
 ه«تعءافدنا ىو الو

 مون وحن ىف

 ( قوكلايس)

 سس هس سس سس سس سس سيسي سبيل سي سبي يسبب يسم بسبب تلم

 د ب ل
 1 خييشلا هلاقام طارتشالا ققحم ا( اطرش تلعج امئاو هل وق ) ىسبع
 فرصت اهيف فرصتنال نأ ىذتش ىمحتالا ىف همدعلا نأ وهو ىخذرلا

 فرصت ايف فرصتن نأ ىذتش مهمالك ىف اهعوقوو برعلا مالك

 ةفاضالاو مالل ةيفانم ىهو ؟ ةيملعلا عم الوا هيف تعقو اذاف مهمالك

 ةءاعر نيونتلا ىنعا اضيا امهتقاعنأم اهعم عنتمي نا زاح ابهعم اتعئتماف م

 قبو ةداع وهام ىلع نب ونتلا ريكحلا عبتيق ةنكفا نيح ةمحعلا قل

 زر ام هنف هعوقو هيضتشام ىلع مههالك تأف يندت راسل الياق مسالا

 ةيسنلا ءايو: بارعالا لبقيف هيلع ورطملا مكح ليزي ىراطلا نا
 ناحرج و اهضعب بلقو فورا ضعب فذحب هيف لقثتسيام فيفكو

 مالك ىمجالا مَس ملاذا اماو ناكيابرذاو ناكرك ىف ناس#!ابرذآو
 نيونتلا لبقيف عنامال ذا ةفاضالاو ماللا لبق ةيملعلا عم ال”وا برعلا

 بهذ ( طسوالا كرو لاق ) تافرضتلا رئاس لش اك رسكلا عم اضيا

 راشعا الو ةثلثلا ىلع ةدايزلا ىناثلا. طرنشلا نا ىلا ةاحنلا رثك او هبوديس
 لوطاا ىلع مجيعلا مالك عضوو فيفخ ىنالثلا نال طسوالا كردتل

 بهذ ( فنصملا رابتخا اذهو هَل وق ) هنم سبل ىثالثلا نأكف

 ىوتعملا ثينأتلا ىلع ةمحتعلا ساق. هناكو دنهك احون“ نا ىلا ىرستختزلا
 حراشلا هركحذام هعاقدنا قالو روحو هأم عنم مث 2 هرع 5 وا

 وحن عمس ملذا ءىثشب سيل هيلا بهذام ىذرلا خيبشلا لاق هرمس سدق

 ( ىونعم سما هنال د وق ) مهمالكنه ءىشث ىف فرصته نيسغ طول

 عاسنتما لاسم نأ زوي لبق ( رتسشو لاق ) ةيظفل ةمالع هلسيل ىا
 ريمض هيلاعجري الو ارك ذمالا لمعتسال هنا هيفوةعقبلاب اهلي وأتل اهفرص
 مالسلا هيلع ىلا حون ىبا مسا كملب لثم ولف لاج هيف ةشقانمالو ثنؤملا

 | زوجي ( هدنع قألا وهام ىلع هيننتلا هضرغ نال هل وف ) مسا ناكل

 : عازتلا هق عقو ان هلع قحلا وهام ىلع هيسنتلا هضيغ نال لاش نا

 نآل رتش فرص عانتما ىلع حوت فارصنا ميدقتو رتسشو جاون نم

 مدع نود :لسصفملا ىنعا باتكلا اذه لصال فلام حون فارصنا

 ١ هيف عزاشي نا ىتذبال اسم ىلج حون  فارصتا نالو ريتش فارصنا

 ( فالخ)



 هت ا

 فرحا ةعبرا ىلع وه امف ( عبارلا فرحا نال هاوق ) 0 طظو رستلا كي

 ديازلاىف ريخآلا فرحها ةلخابو فرحا ةسم ىلع وه امق سم ماخلا اذكو

 ةسو هيلا قوف مهمالك ىف ءانلا عضوم نال 2 دسم داس هُبلثلا ىلع

 طسو ىنمع تناك ناو ىاهلصاو :ماللا ةفوذحف ةعامجا ىف تالا

 اضازوحم ( فن رعتلا ىا هل وق ) بوت اهلصاو نيعلا ةفوذحف ضوملا

 نم ةفرغملا ىا ةثيحلا ريتعت ناو ةف رعملا فيرعت ىا فاضملا رد نا

 ةيماع اهطرش لش ليقف ( ةيملع نوكننا لاق ) هق رعم أنهما ثيح

 داو نأ زوحم ت تلف نا ندع نسل وهو فن رعتلا ةف رعملاب دارملا نال.

 ةيملع ةيملعلا هط رش ءاتلاب نينا هلوق ىف دارا اك في رعتلا هنفام ةيملع
 مال انه سلو هيلا فاضملا نع لدبا مال كانه انلق ثينأتلا «بيفام
 راركتلا موزال انلق رصخا نوك ىتح انهه ماللاب تايم لق نا

 ةممحعلا ىف هلوق ةدايزلال انلق ةمحعلا طارتشاىف را رك || مزليف تاق نا اظفا

 لوصح هق ةلساح لاش نأ رهظالا (ادنمض ىف ةلصاح نوكت نإ ] وف)

 ةنملعلاب هريثأت طرش ىذلا تفيرعتلا نا. ىتالو اسهفوصوم ىف ةفصلا
 ةيملعلا قّقحتل رياغم اهققحن ناف ىقاولا فال ةيملعلا ققحمالا هلق قال

 هلوق ) فرصنملا مكح ىفوا 6 افرصنم فرصنللا ريغ لعجم ل وق )

 عمجا قرح الا بيسلا نا ىلع ىنم اذه ( ىملعلا ففنرعتلا قب مش

 ماللا وا ةردقملا ةفاضالاب 5 رعتلاال ةيملعلا وا ةيلصالا ةفصلا هتاوخاو

 اذهىلعف لبق ( ابدس ةف رعملا لعج امئاو هلوغ )ب عمج هيلا بهذاك ةردقملا
 ىا:ز قة ”وحتااىلعوا هربغ حالطصا ىلع ة ةرئؤم اع هنق امو هلوقفف قىرد>

 . هةقع اطو رسم تا 2 راد 171 قولا نا هيقو صاخلا نم مابا ةداراب

 هيردصملاريدقت ىلع؟ ]| ائئاو ةيملعلا وه رثؤملا نا ىلا عجار معلا هنوشوأ#“ ةيبطلا 00

 ةبسنلار دقت ىلع ع هل وف) ريغلا حالطصاب م ا ز”و# هيف سلف ريبعتلا ف فالتخالا

 ( نوكلابس ) |. يححنتاا ةلباقا ةيعرفلا نال 6 رهظا ريكتتل بفيرعتلا ةيعرف نال

 ظفالا نوك هو مل وُق ) ةيماعلا ال ريكتتلا ةباقم ىف رك ذب فيررعتلاو
 ىنعع ( سنج مسا محعلاف ناك هل وق ) ريغال ( برعلا ريغ هعضو ام

 ةءاور هن ىجس ( ءارقلا ةأور دحأ هن ىمس هلوف ) مورلا ةغل ّق ديحلا



 0 0 مت 5 إ

 | ردقلانال لق 6 ءانلاب ىظفللا ثدنأتلاك ىا وق ) اهموزال فاالا

 ”بوجول طرش أ مث ) ةيملعلا ىهاظلا طرشو ىهاظلا نم فءضا مهدنع

 ') لمفلا ىا ١ طسوألا :ارخوا لاق ) هل مزلتتسم © فرشلا عنم

 01 د وق ) لصالابس طسوالا كرحتم اهلاعم دنهك رادف

 || نملك ريثأت من بجوي لقثلا اذه تاقنا ( ةئلثلا رومالا دحا لقثب
 : . ريثأت حتا ا تفس ةادج لف امهيلك ريثأت متحنو ثدنأتلاو ةيملعلا

 نالوا 00011 طر (دبلل قوم مالكلا نال اناق ثدناتلا
 ثحن ريخإلاىفو ةيملعلا ودايونعم هنوكل ثدن 1 ,وقتلا ىلا جاست :ملا

 ||| راشا ( نيتدلبل نيملع مل وق ) حراشلا هرك ذ ىذلا نايبلا ميالال هنال

 ]| مزتاي دق نكامالا ءامسا نا لسعا نيملعلا ثينأت هجو ىلا نيتدلبل هلوق
 [|| ليواتب اهريك ذت مزتاب دقو اهفرص عنتميف الثم ةدلبلا ليوا اهثننات

 || تفرع اذا ناهجولا زا امهنم لك ربتعي دقو فرصنف الثم ناكتملا

 || هيف كلف امولعم ن 5 :م ناو. كلذف امواءم لامعتسالا ناكنا لوقنف اذه

 ْ عت هلوق ١ ىحلاو ةليقلا اهلن وأتىف لئاسقلا ءامسااذكو , ناهجولا

 | زوجت هلوقش قفوا لوالاو فرصلانع اسهنم لك عن وا( انيق رس

 1 اهدحا اهكرث طورش انهو ( ةثاثلاىلع ةدايزلا اهط رشف لاق هلوف (

 1 الوقنم ناك ىذلا ثنّوملاف لصالا سحب اركذم ثنؤملا كلذ نوكيالنا

 ١ ْ رك دل لدالا وف هناف ضئاح اذكو فرص 0 هن ىمساذا نك دب نع

 ١ اهم ءاتلانع درجلا نوكينا تافضلا ف لصالانال صخشلاوهو
 0 درآل ريغ ليوأت ىلإ اخاتح هئينأت نوكيأل نا :اهيناثو ركذملا قبض

 ِ علجاب هليوأت زاوحل مزال ريسغوهو ةعامجلا ليوأتب هئينأت ناف لاجرك
 00 راق نا نكذلا ىف ىسنحلا ءانعم بسحب هلامعتسا بلغبالنا اهئاثو
 : ظ هلامعتسا تاغناو .هعنمو فرصلا ىواستف ائنؤمو ْج 5 ف هلامثتلا

 اد لف ريملا عنف اننؤمالا لمعتسي مناو حجار فرصلا عنف اننؤم

 | ىوةئراط ةيمستب لوالا ف روكذملا ثدنأتلانا نيلوالا طارتشاىف ”رسلاو
 قبب ملف ضرعامو ًارطاب ايماعلاب لاز دقو مزال ريغ لب وأ" ضرامب ىناثلا

 معلا ان رك ذاممو تلاغال مكحلانأ ك ثلاثلا طارتشاف رسل و ثسنأتلا



 1 6 رع

 م تعامج ناليخ ناشن و دشاب مادئارب هكءانس ةطقن ف لاس ( لالا
 تيثي ل هنأرهاظف لوالا اما ( لاخلا ىف الو لصالاىف ال لوف )
 ةصوصخم اءاوناالا ظافلالا كلمن دصقمل لمعتسملا نالف ىناثلا امأو

 كاس ةفصتم اهسفن ىف تناك ناو لاخو ةوقو ثمح ةظحالام ريسعن»

 احوتفم مسالا رخاىف ةدئاز ءان ىه 6 ءاستلاب ك ثدأتلا لاق ) فاصوالا
 نرديقلا ءاوّمس ال ثدن ل تسفل تيد ءاتق ءاه مف ةولاذ تلقا اهلتقام :

 فرص 0 كف تخاب ىمس ولو مالللا نم لد م لب 5 نيريسخالا

 انايلأ لمتح ه رمد سدق ديسسلالاق ا تن ثمن اهن ىمسولو

 هدنع ةفورنصم اهناف تافرعىف ةمالعلا هرث ذام سايق ىلع :ةفورمعم

 فرصلا عنمىف ريتعتالف ثدناتلل ةضحمتم تسل 'اهيف :ةظوفلملا ءاتلا نال
 ءاتلا عم ءانتلارب 5 مهمالك ىف دهعلملذأ أهعم ئرخا ءان رده نكعالو

 فاالا موزال © هل طرشال هناف ري وق ) ةضحمتم نكت ناو ةظوفلملا

 لصاقف ءاعتلانآل امزال نكي امدعن ىا «امزال ثدب 'انلاريصيل هلوق)

 انا ةماكلل هةمزال كح نوكنالو ثدؤلاو ر ؟ ذملا ناد قرذلل اهعضو

 هلصا فالخ ىلع ءيجن دقو ة ةنسحو ا ةفدوا ةلملكلا كلت تناك

 موزالا اذه اوريتعيل ن 3 ةرحك ؟ ةماكلل ةمزال نوكت ددكاحو
 ءاخعا 4 ناكمالا رده فرصتاان 0 هط وف مالعألا نال هلوق 7 :

 ةرورمضلل أهف نوكي دق فرصتلان آل ناكمالا رده دق انا أبهناشب

 نقدقلا ةرورضل فدا "0 ريغ يف هنأف ميخ رتل ىفاك نيت أموا

 مالعءالاىفاكو عوفولا ريثكد وه |مف لقثلا نع برهلإ ىدانلاىق و

 ريغا و صقتلاب اهمف برعلا 3 رن 5 رو هس لا ملكلا ن ند تيل ىلا:

 كلذ ونيربج ولاربج و ليرربج لماربجىف اولاقك فرط باقو ةكرلا
 بنش راو ةفيشفملا نوكك نازوا ىلع امهدورو مدعل اسهل مهملك ريشا

 9 ا هب بقلاف ىمحا اولاقاذدلو 0 سلاع مهن الام

 | ريدبقتل د ةردقم هوان نوكيام 7 0 تيناساو 1

 1 روفغاا دع (2 ١

 ْنأو ةر>ح5 هلو ؟

 ىناعملا نم ىعلاا

 ىطظفا تبان وهلب
 1 ةنفزال صو

 ىخذرلاىف

 ( نوكلايس )



 نيشلا رسكب غ
 ايفو

 كافل
 ةلمهملاءارلاديدشتو
 )ىف وكلابس) فا و

 م 6

 ىلا هدأ رذا صم ىدولا ىنءملا ىلع لادلا صاصت خ>| ةيمسالا هيلع قدم

 ضعَس قدولا ىن لأ ىلع لادلا صاص“ >>[ 0 4 اغلا ىنعم واه وش

 صضعرب .ىعم ىلع لادلا ضاصتخا فلل ةيلغلا ىعءم 1 ماشا ىلا هدارفا

 ةيفصولا ىلع ةيمسالا ةيلغ نا ىلا ئذرلا خيشلا بهذ هرخآ ىلا هذارفا
 .ىنصولا ىنعملا ىلع لادلا ظفالا "رضي ل نذاف ىنصولا ىنملا ءاقبب ةطو رشم
 ىلع هنارجا ه2 مدعل اظفل افصو هناك نع 2 ناو أذ اهنا
 دييسلا لاق موهفملا ف هرانتعال هلع الو صهاط وهو درفلا كاذ ربع

 هديب مدعل طارتشالا مدع ىضتق فئصملا مالك ىهاظ هرس سدق
 6 ارمدلاىف لاق ةغال فلا قالطألا ىلع لم انا هشو ةفصلاب ديقلاو ةيحلا

 ما مهدا نا اولاقو  هسب رام د»# ٌمراو © هايس كرز رام 4# دوسا

 ت'ذل نييعت ددصب هنا لا نا ىلوالاف ةمهدلا نم هيف ال ديد ا نم ديقلل

 1 . ةحتلل ءاسفلا )2 كالذإف لاق 0: ةفصل اتهدسقتل كلذ ىف لخدمالو

 1 ١ ىنغإ اللف. مولعملا تفيبارتا دفق ليلعتلل ماللاو ءلا بدير ىلع لدسف

 | نيلصالا عو# نه ن " دام ىلا ةراضشا كالذو يرخالانع امادحا

 "|| ىلع عنتما فطع حصيل لوالا لصالا ىلا ال رخ الاىلع اهدحا بترثملا
 . | ىلع امرت 0 فوطوءملاو فوقنا عوم# لع 7 5 كالذ هدحوو فرص

 اانا ( فرص 0 لاكش الب لرص لع ع ننس

 3 فرص ىا ( هوي عنتماو لاق ) هب زا ةئضص ةنآل لكلا ىلا فغرسلا

 | .هلوقد» كدزب 0 رام * ( ىهفا معنم لاق 7 فرصلأ! نم دوسأ جم ماؤأ دوسأ

 ]| اواق ( رطل رئاطال لاق ) 6 ارنسر نتفاب مكحم *« لدملا ( لدا نم هقاقتشا
 7 نب <<
 : ا 0 0 .ىلغ 0 0 0 مق هللا 7 1 وهو 3 0

 1| عضولا ناك هيلع ةدافتسالاو ةدافالا باب ىف ةربتعملا ثالثلا تالالذلا
 - ةلالدلاو الصا عضولا ناك اذاو ؛ىث هسياع ىنبام للسصالا نال الصا
 ١ ' عرفلاىلع .لصالا لاتشا نا مهوب ىنب هيلع ةلالدلا ةيسأ حص هلاعرف

 . 1| نامز 7 ريدقتلاو افاض» ردع نا كلو فوراملا ىلع فراطظلا لاهشاك

 || ىا( ةبلغلا ىو هل وق ) عيرفتلل ءافلا ( هرضتالف مل وق ) لصالا



 ل م

 ا رغصملا كلذكو ديعل هنأق ةساملا هوك ايلاف تاك ىلع ال ريثك ءام ىلع |

 رودا روصم ريدا اثم فدصو هنأ عم ةراقحلاب ة هفصتم ةئيعم تاّذ ىلع لادم

 فرصن» ريغ ناك اذلو فصو هنا عم ةراقأاب ةفصتم روداىلع لدب راد عمج ٌْ

 نزولاب لال ريغصتلا ناف ريكملاف ناك ىذلا لعفلا نزوو ةيفصولا

 تاذىلع الاد مسالانوك لاَقنا ىلوالاف عبدالا دئاوزلا ىدحا هلّوا ايف
 كلذ هيلا سف أى وأ اهعم ةذوخأملا تافصلا ضءس الا نيعّس مَ ةمهم

 | ةحلط عنم حصإ 520 افص و رغصملا ناكحج اذا تلق نا ضعنلا '

 رغدملاناب اوقرفغب مل ثيح مهتاعسوث باب نم اذه انلق ثينأتلاو ةيملعلاب

 هلوق ميمعتلا ىلع ةشيرقلا ( ةلالدلا هذه تناكءاوس هلوق ) يك ظ
 تدل هت 0 لاوزلا ضرعمىف هناف (هتيضرعل ىضرعلاال ءْإ وق )ل. هطرش
 اساور ناك اذا آلا نوكمال قريفلا انتيغ وهو لصألا عفارلا نبال و

 فدولارانتعا مدع ىلع عطاق للدن الا ىلا ىل مق 7 ىخذرلا خيشلا لاق

 هفارصنا نوكي نا زاول لوخدم عبرا فارصناب لالدتسالاو ىخرعلا

 ةعبرا ىف ءاتلانا نم لاش امو ءاتلا هلوش لعفلا نزو طرش ءافتنال

 رك ذملل ةعبرا نال لمعي ىلع ةيراط ىه امك عبرا ىلع ةيراط تسل

 اذا هلال ءىثب سيل ثنؤااىلع ةيئرلاىف مدقم رك ذملاو ثنؤملل اعبراو

 نع هج رم ءاث ضو ىع تدسإ لمعي ىف ىلصالا نزولا, دتعبال نأ زاح

 احراخ لصالاىف هنوك عم عبدا ىف ضراللا نورت بككل ل
 ءىشإ اضنا نسلو هريس سدق ديسسلا لاق نزولا راستعا طرش نع

 , ريك ذتلل لب ثينأتلل تسيل ءاتلا ءالهو ثدنأتلا ءاث لوبق عناملا نا نم ليقام
 ركرذتاو ىهتنا ةعامجا راستعاب نيدبز وا لاحر ةعبرا كل 0 نال

 ءاه ءانلا بالقنا هلاقام ديؤيو روكذلا ةعامجم اهصاصتخا نم موهفم
 فئصملا لاقو ةئام فصن ةميرا مهلوق فاردنا مدعو 0

 (ن)ةقرافلا ءانلا م كلذ تسل ةعرا ىف ءانلاو اساق ةلخادلا ىه ةحداسقلا ءاتلأ ه

 رابتعا هنم مزال ناو اضيا لوش نا ىلوالا 1 نوك نا هطرش لاق )

 ةيشاحلا ف هرسس سدق لاق دعب ايف ملعب هنال هكرت هنااكو متاخك نيداضتلا (|
 عرفتل ىا ىهتنا هيلع ةربتعلا تالالدلا عرفتل الصا عضولا ناكاماو

 يو جيم جوج ديوب سم دمج



 همت 4+ 1 :

 نيطرش عمج ناف ثاافلااماو ماسلا نع لودعم لامعتسالا ىف نضصفانلا
 تساذاالا لعاف نع لدعلا .هيفف ةيملعلا لبق لعف مدعو لعاف تورث

 ازر) ركل هف لديلا مكح اننعلو ةلشق تاذ ذاك اف رضتمت ةلامعتسا

 لدعلا ريدش ىلا دئاح ان رارطضاو ف رصتم ريغ نحط رشلل عماجلا لعق

 مئاق نع لودعم وهف ةيملعلا لبق مثق مدعو مئاق تبن هنال منقك هيف
 ىلع ىنبنيف تلق نا. فرضنا نيطرنشلا دحا لتخا اذاو سنج مسا
 ةيملعلال يقر فزو ىماع عمجةيملعلا لبق رمت نوكلرفزورمع فرص اذه

 نع الودعم امهناب انمكح نيف رضصئم ريغ انعمس امل انلق ديسلا ىنمع
 طرتشلا تاقزا ىهتناىسشللا لعف نع نالوقنم انءهناب محن و لعاف

 لدعلا ىف هنع لودعملا نا .نم هريس سدق 2 راسثلا هلاقام ىف لوالا

 هنع لودعملا ناك اذا حصن اما اذه هلوق انلق تباث ريغ ىريدقتلا

 لعاق هنع لودعملاثا نم روهشملا وهام فلاخم وهو سنج مسا العاف

 ىلع « لدعلا اوربتعامهناف مل وق ) اذه وه قا نأ ىهاظلاو املع

 6 ءانبلا بيس ليصحتل لدعلا اهيف ريتعاف مل وق ) ةاحنلا ضعب معز
 ءانبلا لص الدع هل اهتيسانم انزو لازنل اهتبسانم ىلا مضنيل ىا

 باسو مالكىنلالاو ءانيلا بجوبأل ىلوالا ةيسانملا درج نال كالذو

 ءارلارمسك ذا ءانذبلا بيس مزاللا رمدكلا لصحييل اهءاس اونع امتاو

 ارركم افرح هنوكل ليقث ءارلا نالو ةندحتسملاةب ولطملا ةلامالل ةححص»

 لاماذهاو روق ) بارعالا نم فخا ءانبلاو ةفللا ىعدتسي لقثلاو
 ةراشا هيفو ادارطتسا رك ذ هنأكف ( هلى سبل انهه ماطق بابرك ذ

 مل وق ) تاوخالا ىلع لمحالن وكيدق فرصنملا ريغف لدعلا ريدقتنا ىلا
 بسلالا ( فدولا لاق )ل فرصأملا ريغ وهو ( هيف نحن امم نوكيالف
 هنبال لادلاب ال هب هرسف 6 الاد مسالا, نوك وهو مْ وق ) هاف هريسفت |

 ضعربالا نيعتي مل (ةمهبم تاذ ىلع مل وق ) فرصلا عسل ببسلا وه
 تافصنم ةذوخ املا فاصوالا نال رظن هيفو اهعم تذخا ىتاا تافصلا
 كلت ىلع لدن لب ةمهيم تاذ ىلع لدتال ةنرعم تاوذ ىلا ةسّقم

 ال الا ةرك وه ىلا ضيفلانم ذواملا ضانقلا ناف ةنبعملا تناَوددلا

 .علع)



 1 دج وو بيو ع منع

 "هذ هلا ( امنا دك ألا باب ىف ةيلقلب ترام او ةيلصالا 0
 رسما باب نم نوكي نا اماف ةفدص ناك ول هناب هيلغ ضرتعاو فنصملا

 نوعمحا ىلع عمحا عمح حصنمل لوالا ناكن اف لضفالا ٍبابنم وا ءارح
 لعافا ىمسالا هاذعم رايدعابو ره لايق ىلع لضصالا رانثعاب هممح نال

 نوكي نا بحي لب ءاعمح عمجحا ثنؤم نكي مل ىناثلا ناك ناو رواساك ظ

 ليضفتلا مبا هنأب ىض رلا خ.يشلا هنع باحاو ىل_طفك ىعح هنو

 مث ءىثشلك نه قءارقىف اعج مئادنا عمسا باتكلا تارق ىنه#. لصالا يف

 راصف رخ اك وهف ليضفتلامسا مزاول نع لدعف ةدايزلا ىنعم نع درج

 حصا ءا 0 ءاسءمجح هشنؤم ن وكي نا حصف ىنعمو اظفل را مكح ق١

 هسفو ىنعم را مكحىف :امها د ركن شح و نسح ىف ءانش>و ءايح

 ىنعم رمحا مكحىف نوكيالف فذصملا هب حرصك امنا راسمدق هنال ثحب

 ةيلصالا ةغيضلا نع جو را ىنعم ريسفتنم ( انرك ذ امىلعو ]وق )
 هَل وق )ام ريسفتلا ضقتنبال ىا ةذاشلا عوممجا دربال ةلثءالاب هنيببتو

 ساوقا ىرتغم اناكول اداو اسسوقا نا ىنعي ( اههيغعمج ريتءاولو فدك

 ةهج نم اما امهيلا ذوذشلا ةيسنذا امهيلا ذوذشلا ةيسن حصي مل بايناو

 امهلا ةهج نمؤا عومجلا ةدعاق فالخ ىلع دحاولل ناعوت امهنا

 سيل ملا ذا لوالا ىلا ليبسال لودعملا ةدعاق فالخ ىلع نالودعم
 , نم مزليل ةدعاق لودءمال سيلذا ىناثاا ىلاالو ءادشبا دحاولا ريفمالا

 ادام ىذرلا خيشلا لاق 1 نمل ريدش وا لاق ) ذ ودشلا ايتفلاخ

 معو ةفصو ةفص ريغ سنج مسا ماسقا ةثالث لسعف نا ىلا عجار
 اماو- فرغو درصك امجوا ناك ادرفه هيف لدع الذ لوالا اما

 ةفص ناكناو عمحو .رخا الا هيف لدع الف ىلف عمج ناك ناف ىلاثلا

 بهاذ ىا عشاخ ةغلاسم ىف عنخلا ءادنلا/ صت النا اماف لعاف ةغلايم

 روك ذملا ىف ىهو قدسفاي وحن هب صتخب نا اماو اهيف لدع الف ضرآلاىف

 امهم ىمسول ىت> ةاحتلا دنع لدعا||ههبفف قاسفايوح ثنؤلاىف لاصعفك

 اهمال [ءئوانتسم امهنف ليسصألا ناب اوك 4و اخ عنت.ال رك ذم
 نا ىلع لبادالذا عنم هفو باس صايصتخالا مدع ىف هتغأاأ

 مسسا

 ءةيصحتتتم



 لودعو هلوق ع

 فاطع ىنثملا ىهاوظ

 وشي ىا ةشباطملا ىلع
 هنوكب لوقلا نغ

 رخآ نع ًالودعم

 لود. ع موزل نم

 ىسملا ضفانم

 ( قوكلايس)

 ءانلتسا ىف رخالا ع

 ةلالعلاو قباسلا نم

 ىرج ةيش مضلاب
 ههادبللاو سرفلا

 ى رج لواءابلا مضب

 عباسلاو سرفلا

 عب رسلا سرها

 تيب نم وهو ريسلا
 قانك ءانما رعك

 اهيفعطقنا دقب رح

 نع سارفألا عيمج .

 اها قي لو ريسلا

 ةلالسعالا ىرج

 سرفلا ههادب وا

 ها ريسلا عب رسنلا

 (نوكلايسلا نم)

 ا ل اعظوفح ماللا ىعم ناكول هنالف قعم اماو لوسرلا نوعرف |

 2 .٠ م
 هنمضص*

 لدعلاب كلذو روهثملا ف فرسدنم ريغو برعم هنا عم فرلا ىنءم

 سدالا نع لودعملا هنأف مي ىت دنع عفرلا ةلاح سماك ةردقملا ةيملعلاو

 ىتبق راو بصالا ىتاخ اماو لد_ءلاو ةردقملا ةيملعلا فرصنم ربغو
 سايقلاو ىرهوجلا دنع كموب ىح هب تدرا اذا جذكو مسدنع

 ناف سدنم امهنا عم رحسو سماك نانيعم ءاممو حابص ن وكينا ىغش

 هديؤير6 ن» هع. رك ذا لودعم وه مهضعب لاقو هل وق ) انافنا

 .|| هنع وبني نكل ريكذتلاو فيرعتلايف هنع لودعملاو لودعملا قفاوت عوبش
 .فوصوملا قباطيال نع لمعتسملا نا مم فوصومال ةّمباطملا موزل

 ولالو ركذملا دجاولا ىهاظلا نع ثن ملا اوشا وىنملا هاوظلودعو#
 ظ عبي ىف لدعلا ققع اذه ىلعو دعب نع

 لوألا ريدقتلا ىلعو هانرك ذامل فنصملا ريسفت ىلع لودعلا بجوبال ن»
 ريدش نال رخاالا فاراصتلا

 / ىلا مو اخد مال نال 55 راسم: || رمخ ف كودنلا قنع

 مدعل ىرخا م ردا ف اللا 9 ءلا را رهظنال نررردقتلا الك ىلعو

 اهنال هلوق ( قاف ءلاىف فرصلا مدع مدعو هيلا رءاواو رخا جايتحا ْ

 هياوخاو عمجا ف لياخلا هيلا بهذ اع عون رصحلا 1 ما تجوب

 0 والو هراهظا زاح اذا الا فذحنال هيلا فاضملا نا لاش نا ىلو الاف

 ا( داول هلا فاملاف ( اهل ىزخا ةفاضاوا دل وق ) انهه هراهظا
 *ا ل دالل اعيان نوكب نا طرتشي م الوا-لوالل ارازركنت  ىناثلا فاضملا

 ]| عبات هيلا فيضاام ةلالدوا ةراسبعاا كلت لدب ىضرلا خيشلا لاق اذلو

 | ءالعف سايقو مل وق ) حاس ةهادبوا ةلالعالا ؛ وحن هيلافاضملا كلذ
 || ءالمعف ناب هتلع ضرتعاو نورثك الا هيلع (1لا ةفص تناكنا لغفا

 || عوم عجاو اضيا لعف ىلع اعو# هرك ذم ناكاذا لعف ىلع عمج اما

 | ٠ 4 ىلإس# ىلع عنج نأ اهمأ تناكناو مل وق ١) عج ىلعال نوممحا ىلع
 ]| ءامجح نا هيلع دريو ىلع وبا هيلعو حيحصتلاب تاوالعف وا. ريسكتلا

 ]| عمجمال ذا ذاش نوءمحا ىلع هعمل كلذك اضيا عما ناكل امسا ناكول

 | رخآلاو هل وق) سنج ملع هنا لوقينا هلو مللاوا فسولاالا عملا اذه |

 ( ةفصلا )



 هه هو
 د مل وق) ةيفصوولا ةيمساوا رر ؟مريغ ىلا رركم نعو ةغنض ىلا ةغيص نع ٠

 ءامسا نم ةثالث نا ب ( ةثالث ةثالث ىف تناك ىتلا ةيضرعلا ةيفصولا نال

 افاصضصوا نوكي ىد تادح ولا هلاملال تاددح وال ةعوضوم 0 ددعلا

 | ىزاجملا ىنعملا كلذو ازاجم تادحولا هلايف لمعتسي عن لصالا بسحب
 سايقلاب ةيلضا ةيفصولا تراص هلثاثمو ثالث ظفأ عض وامل ةثالث ةثالثا

 ىبك تلا عضولا راس دعاب ةثالث ةثالث نوك عني نا لئاًةلو امهعضو ىلا

 فرصلا ةداهشب 6 ليضفتلا مسا ر >او هل وقر ىف ولا ىنعملاف ازاخم

 وحن رخاو تايرخا نايرخا ىرخا رخا واو نورخا نارا رخآ وحن

 نال هل « م ١ ) لضف وتايلضف ناياضف ىلضف لخافاو نواضفا نالضفا لضفا

 ريغ ىنعم ىلا لقت مث ىناعملا نم ىندمىف ىا 6 ارخات دشا لصالا ىف هانعم

 ىا شأو دبز ىنءاح لوقت 6 الواروك ذملا ٍساج نم ودامفإلا لمعلا

 61 ليضفتلا مما سايقو هاوق) ئرخاةأصاوا رخآ راحال رخآ لحجر

 سايقلا مث 2 الق هيف لمعت سل ناو ةدايزال عض واف هب درا نإ كتلك نأ

 لقت هنال كلذك سل رخاف ةدايزلا ىنعم ىف هنم لمعتساام هب ديرا نآو

 نانم ىخذرلا: خيشلا هركذام لوقنو لوالا رات انلق رايغالا ىنعم ىلا

 | ليعاول ةثالثلا ه وج ولا دحاب لامعتسالا لصالا بسحب رخاىف سايقلا

 | لودعلا ناكولو اهدحال ةمزاتسملا ةدايزلا ىنعم نع هم هقح ناك امع

 ةثالثلا نم هنيعب ادحاو ىضتقيال عضولاو عضولا ىضتقم ىلا سايقبلا
 هصوصخ مزال نع لودعلا ىعدتال هئعبال اهنم ادحاو ىشتع لب

 عي ىلعةيلع فيي رعتلاقدص رهظيل رك ذامب ريسفتلا ريغت ىلا ذئنيح جيتحاو

 | موزل هديؤي 6 ماللا هيف امع لودعم هنا مهضعب لاقو هلوف ) ريداقتلا

 ناش وهائاثمأتو اريك ذنو اعججو ةينثثو ادارفا .فوصوملا ةشالملا
 هنع لودعملاو لودعملا فاس موزل هعفدي نكل لبق ماللاب لمعتسملا

 | رحس ىف 5 ىنعمو اظفا مسالا لودع زاوجم هنع بيجاو اًهرعتو اريكشلا

 .اظفل ردءسلا نغ لودعم هناف كتايل رس وهو انيعم ارحس هتدرا اذا

 هذانرفا نم نيعم:درف ه«ديزاؤ قلطا سنع لك نال ا
 ظ ىصعف ون الوا مجنلا وح املع ةيلغلاب راض ءاوس دهعلا مال نم دب الف

 و ا يصوم



 د
 99 وجر

 || تباث اهضعب لدعو فرصلا:عنم ريسغب تباث ةلثءالا ضعب لدع نا
 عرفلل تامثا ادصق. لصالا تاما نا ههجو لعلو فرصلا عنم د رجع

 ١ تبث ةثالث ةثالث ثالث لصا نا فرصلا عنم ريغ ليلدب تدن اذاف ائمض

 | دقف هنع لودعملا رامتعا الا لصالا كليذل هتمع نو سلو هعرذ ثالث نا

 الا هلوق حبصإ كَل لملف نا فرصلا عنم ريغ ليلدب لدغلا تا

 ا آل واتثملا رئؤملا ليلدلا نا هدارا اناق فرصلا عم الا هيلع لباد الو *

 || هلثم ةرورضوا فرصلا عم آلا سيل مهرابتعاو ةاحنلا رظن ىف لدعلل

 ١ ىلعف ء] وق ) ضرءلابف «جيس اك هيف ةرورضال اهف لدعلا تورث اماو

 1 ايل روهشملا ىلع اماو قلعتملا لاح فدو 1 طلاقيقحم هلوق اذو

 | نوكف. ءىسم لجر ىنءع ءوس لجرك اقةحم احورخ ىا قيقحم جورخ

 ثالثك لاق ) اريدقت هلوقىنعم اذكو هسفن لاحم افصو قيقحتلاب هفصو

 جورلا كلذ ىا فوذحم ربخوا احوره ةفصص دعب ةفص (ثالثمو

 قفاويل (1ا ارركم ىنعملا ناك اذا هنا لصالاو مل وق) ثالث جو رخك

 ىلع ليلدلا نا وهو ىخرلا خيشلا لاق ام رصخا اذه لولدملا لادلا

 ءازجا ىذ صا ميسقت امهتدئافو ىن.ع ةثالث ةثالثو ثالث اندجو انا كلذ

 َ مالك ىف ددعلا ظفأ ريغ َْق هلع موسقملا طظفاو نيعملا ددعلا ؛ده ىلع

 "0 ددلا بابو نئاثلا ناكف ازج ارح باتكلا تأرق وح رركم برعلا
 . || باغالا معالاب هيف عزانتملا درفملل اقالاو ءارقتسالاب الع كلذك اضيا
 5 'تأب ملو ناركم ظفل هلصا ناب مكح اظفل رركم ريغ ثالث دجو املف

 و دارا 6 عابر نما هلوف) هلصا هنا ل.ةف ةثالث هثالث الا ثالث ىنءع رك

 1 ىلا امئارو امفو مل ْوَق ) ىلا لدب واولا رهظالاف الاو دملا نيبعت ىلا

 || لاعف ءاح ىذزلا خيشلا لاق (اهئيحم باوصلاو فالخ رششعمو راشع
 1| ةعستلا ىلا نوسيف نويفوكحلاو دربلاو تكلا لزق اؤ عرش نع
 | ىلع لمعتسي لب دوقفم عامسلاو سدسمو سادسو سمخمو سامح وحن
 || ىنادلاو ىماملا وحن ةيسنلا ءاي عم ةرشع ىلا دحاو نم لاعف نزو

 فصصولاو لدعلا هلوق ىلا (سيسلاو بسلاو هل وق) ىعاستلاو ىناعلاو ىعأ. لاو

 || هيف لدع هنال لدعلا 005 تسلا نا ىلا ةعاج ثتهذو هنوييس كنبق

 نع

 0 يدح 1 95 3 هج لا ا يمي / 3

 0 1 ش5 / + 00

7 1 

 وو لس كاس نا وسفا ب 1 طا ل اح مدرع و

20000 



00 

 . ملي: هنا هيفو هعم ىرخا ةلك مازلتسا وا ةنغدلا نم قد وه مع جورخ
 جحسامس

 0ْ الو دعم سل هنا عم ةعملا مون ىف تعم الودعم ةعبلا مون نوكرلا ظ ظ

 | ةيمكحلا هتروصيف لخدم ىفا سيل ذا فنصملا ريدغت ىلع دربالو هنع ||

 لاه نا نكميو ازلا ىفرطاب اسهاوخ دم نيبو اهنس لصفلا زاول |

 :تحخرذفا نأ وف) ظوفاملا مكح ىف ردقملا نال مان ريغ ج ورا كلذ نا

 ةجرم اهلال جورالاىف لخدت مل لق ماقملاك ( ةيسايقلا تاريغملا هنع

 تاريغملا اماو مل وق ) لمأت ذئنيح' تالودعملا لوخعد ىفو :ةحراخالا

 سدي ىف سياكب اهلا اماو ةذاشلا تابوسنملاو تارغصملاو عوةجاك (ةذاشلا
 فورا ضعب مدقتل لخدم الذا هئروص نع احراخ سيل هنا لقت

 نوكس قئعو دف وحن اماو ىراستعا سما هناف نزولاف ضعب ىلع |

 ةيلصالا ةغيصلا ىلع لمعتسسي ذا اما اخو رخ جرام هنا ليقف نيعلا
 ىلا فرصنا قاطا اذا ظفالاو ةيعرفلا ةغيصلا ىلع .هلامحتسشا نم رثكا |

 ريغ هريغل نوك ريدشت ىلع رذعلا اذه ىلا جايتحالا نا ىنحالو لداكلا ظ 7

 (بيلاو سوقا ىلع ءادتبا بانلاو سوّلا عمح امنا لب هل وق ) ىمايق
 ْ بايناو ساوقا نء نيج رخم ناكولو امهعمج لاقيف امهيلا نافاضي اذهلو

 ههجو ناك هلوذ " ( رظن نا ههجو ناك ( ا امطق منذ انا ملعاو هل وف ) اعهبلا ابسنل ظ

 بينرلا هجو ىارأا تارعا ىلا |و رظن اًذاف اهئانن و ةحلكلا باررعا ىلا الوا هه ىف ان
 نايب نم دافتسسملا | نا عبتتلاب اوملع الو فرضلا عئم بارعا امءارعا اودجو هتاواو ةثالث

 هللا هجر حراشلا || كالت لاح نع اوشتف امكحوا ةقيقح نيتيعرغن الا ن وكيال فرصلا عنم |[
 ةثالئاارومالا نيب م ىرخااودجت ملو ةيفصولاو ةيملعلا ضو ةرهاظ هيعرذ اودج وف ةلثعالا

 هذه نادجو ىنعا [| ءوريتعاف لدعلا الا رادعالا حاصي ملو ىرخا ةيعرف رابتعا ىلا او رطخاف

 ةفورصم ريغةلث.الا تود ىلذغ لام اودحن ١ ةلدمالا ضعب ىف لصالا لاج نع اوشنف م

 لدعفلا راتعاو دن اليد اودحو اهضعب ىو هنع لودنملا لدعلا ءاضتقا الا/لصالا

 انين ىا ققةحم وهام ىلا بوسنملا لدعلا ىا ىتقحعتلا لدعلا وه ىناثلاف

 * | ردقم وهام ىلا بوسنملا لدعلا ىا ىربدقتلا لدعلا وه لوالاو جراخلا ىف

 (!١ىربدقتلا و. ىتيقحتتلا ىلا لدعلاماسشاف هل وف) جراذلاىف اتباث سيل

 رايتعاب لب .ىلدالا راثعا "سل اهلا لدعلا . ماسشا نأ ر وهشملا ش
 0 سي

 7 0 هناا هن 2-0 مه هتك سعومو وجر 9

 نيسلاو
 اهاوصا ا نع

 (قوكلايس )



 تأ هج ل

 ' |١ الفاف ناوكي نا لمتح كلنآ نالؤ نايم: امهلال كناو رجاابالو
 ثان ليلدب هل دحاوال عمجو ساسقلا ريغ ىلع ةدش عج هنال دشانالو

  ىهو بلكا عج بااكاف + داق هزيم سدق لاق هلآ بوسنملا لئفلا

 مم مح ماعلا مح ميغ اناو راوس عمج ةروسأ عم روأاساو بلك عج

 ىلاعت هلوق هلعو ر ا ءاتلا قحلو 5 * تسد هراي # راوسلا ىهَتنا إ ءايلاب تسد هراي

 ٠ عشامزتك او * ىاب راهج أ بهذ ن٠ ةرواساهءلعىنااال واف 9 ةءارقىف هنا_تةد>لا ةانثملا

 . عمجا عجنال طقف ريثكتلا هع عمجت اوداراو .لبالا ىلع مسالا اذه ىسراف ظفا ءارلاو

 هل وق ) حارصاا ىف اذك ةفاتحلا بورضلاوا ريثكتلا هب داري نااما نحر هضم داس

 ههباش هلال قباسلا مسقلاب انقحام لعج اما 6 لا عوّلاك امكحوا || ( ىركلاسو

 هيلا رانشادقو هلثم عمجهنا اهرنانو هنزوىلع هنا اهدحا هثالث هو>ونم '

 | (ةدودملاو دل وق ) ىرخ اذ سم عما نم عنتمهنا |هثلاثو ةيشاخلا ىف هريس سدق

 .اهليقىتاا فلالا نود ثدناتا صو .فلالانع ةيلقنم ةدودمملايف ةزمهلا

 تسب اهناف مل وق ) ابيلغت ثينآتااىلا بسن ىرخالا اهادحا قراشملالو

 ةراخحتو ةراحك اهموزل ءاسالاضءبىف قفتاناواهئانل ىا (ةملكلل ةمزال

 )0000 نط نابس ىا هتاوخاو لدفلا نيستا ءافلا ( .لدسلاف لاقا)
 .لودعم مينا لاقي فرصلا ةغللاف وهو هتباعو ه رمت لرش وا تيسلا

 هريست حصبف ( لوءقفملل قم ردصم هل وق ) هثيش نع فورصم ىا

 ناك ناو الوا:جارخالاىلا ادنتسم ن وكينانه معا هموهفم نال جور عاب

 21| لديال هنالمواعملا ردصم فصملا رمش ل اأو هسفن جورملا ردايتملا

 || ققحتي هبذا مسآلاب ماقام بيسدلانال انمضالا عئملل بيسم وهام ىلع

 1 2 ( مسالا غو رخ > ىا هلو ( ماكملاب ماقامال ةيلودعملا انهه وهو ةنعرفلا

 ْ 0غ نع هلو 00 هن ز> نع لكلا جورخ رووسالاا هندام جورخ قى

 ا 0 01 نآف اضرا ةييكحلا هتروست لمشيام اهب دارا هنأك ( هتفيص
 1 ظ مالل لخد الذا همن يللا هن رود نع احورذخ نمل ردعسأا ند أم ءم ردعس

 ةماكإا ءزد> ةل زنك مالاانآل ةمكحلا هترودق لخد اهلا م أم

 3 اهأال لاكشالا ىتد اذه عمو اهاوخدم نيبو اهنيب لصفلا زوحنال اذلو

 71 هلاب ريمفتلا ريغي اذهلو ةفاضالاوا نم ةل_صاخلا :ةروصلل ةلوانت» ريغ
 بيبسببلا
 اير جد حربي ب بباب سس



 هديجعبسورهيووج وجي سوما #

 م و سا
 عوض ابل را رو هنسحم بسانتلانا هب داراو الوا هب ه سمح أ اهب هسماف ١

 ءانكلالا بسنالا ناكلالاو ( فرصلاملاو فرص ىدلا فرصنملا ريع

  نايب ددصب هنال مكمل ىلع ةيدقت قئاللا ( امهماقم موشامو لاق ) السالب

 ةغيص ىلا غلاسبلا عت رع [هددجا وف ) فرصتااريغ دحىف ةحهل أم

 عنتميف نزولا ىلا ىهتتني نا ىلا عمج ىذلا عملا ىا ( عومملا ىتنم
 ىلا بهذ نم مي 3 هنوف بيس ىف اوةاتخا ةادعالا نا ءا ع ريسكتلا عج نع

 بهذ فصملاو ريسكتلا 6 هباهأ اه وكن نيسسلا ماقم هماآيق ةوقنا

 نورثك الاو ه رم سدو هر 5 16 انكحوا ة هقرقدح 6 ع ؟تكاهنا ىلا ٍ

 ذاسشف نام وحناماو ةسرعلا داح الاىف هلريظنال هن 0 اهنا ىلا اويهذ

 ةليمقل نزاوه وكاماو ءاسلا ل قام مض هيف لصالاف م ىئازثلا وحن اماو

 نهلا ىلا بودنملاف ماشو نامي وحن اماو عمجانع لوقنف سيقنم

 نزولا اذهف ةنسسلاق ان ىدحا نع ضوع امهف' تلالاف مشلاو

 لدي وه ىذلا فلالاوا ةيسنلا قاب ئدحا بيس هنال هب "دع ل ضراع

 ءاتلا حتش ماهتاذك و نزولا ىف اهب دتعبال ةذراع ةسنلاءايو ىرخالا نع

 بوبنم هلا ىرهوجلالاق ةدلب هو. ةماهت ىنمع مهت ىلا بوسنملاف
 ةيسسنلاءاب ”دعيملاعاو ةيسسنلا قاي ىدحا هنم فذح نكل ةماهث ىلا

 ةدحاو ىف تدذن' اهنال راعلا ىلا بوسام 1 هب راع 0 ىراؤعوجتىف ةضراع

 لثم اينامثنا ليقو دحاولاىف ءايلا كلت رابتعا ىلع عما اذه غبصو

 بوسنم ليقو هدعب. ىنالو نئءلاوه ىذلا هتزج ىلا بوسنم ةنال نام
 ناْعلاو مدع لدالاىف ةسنامع ناف ددعلا ىلا دودعملا ةبسيباسأ ةيناك ىلا

 هيلا بوسسنملا فلا ريغ اهيف ىتلا ففلالا نذاف الا سبل دودعملا وه

 اماو ءانلا ريغ ءالا كلذكو ةيسنلا ناي ىدحانم الدب هنوكل اريدقت
 باكاوت اماو اردت مجحوا ذاش درفم ىنمعوا ىمحتاف ليوارس

 امج امهنا امهيف راذتعالاف داح آلاف ريظن امهل تأي ناو .لامحاو
 رغصي 6 هظفل. ىلع هريغسصت ليلدب داح الا مكح ةلقلا عمح مكحو هل

 ءىجمع راذتعالا حصيالو اهدارفا ىلع نابقاب امهن أك اراصف داحالا

 1 نادم مهّجا نع الوقنم هن وكل مضوم مساىف جرذا وحن دحاولاف لعفا !
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 رد انما ىآ ن٠

 ناب نم ةصوقتملا

 (قوكلايس) لعافتلا
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 ةيوسنم ديدشتلاب 5

 اهناط نال راعلا ىلا

 بيعو راع
 ( ىوكلاس )



 وهو حرشلا ىف ىاو

 ىلا ريمخلا عوجر
 فرصلال محو مكحلا ٠

 ىوغالا ىنعملا ىلع

 ( ىتوكلايس )

 ا كل

 | مدعلا مكح ىف هتباف هيلع بترتيالام ناف ( فرصنملا مكح ىف هلعج ىا

 في رعثلا ةيعلام مدع نكد رك ذام عقدنا 6 قالا هيحوتلاو هيجوتلا ادهبو

 فيرعتلا يف مهفلاخو فارصنالاب مكحلا ىف ءامدقلا قفاو هناب لوقلاو

 لاق# با ناحبر# بصلا (طاتبص هلوقكف مل وق ) ادج ديعب هانيب اك
 ١ اهنع ىلا عت هللا ضر ةمطاف هتلاق ام تدنلا اذه ةيسشاخلاىف ه رسم سدق

 هلواو و هيلع ىللاعت هللاىلبص ىنلا ةشمىف

 هابل فيقؤخس هن ص يللا سوح ىو #3 هل 0 اهتشاح ىفو
 ةرفغك

  يكاخو ةبرتلا اضياهنوثرو هنن رلاش د نكس ركوند رك شاة سود سم رب د

 نأ ىف دعا ةبارب مش نه ىلع عفو ؟ ىشم ”ىاوأ ىذلا ام ىنعملاو ةباغ ىدملا

 6( [ادعادل وقكف هل ٍُ )ل ةيلاغلا عاونا هدادتماو نامزلا ىدم مثيال

 ذئنيحو حتفلاو ةيفانيتسا ةلجا نوكي ذئتيحو نا ىف رسكلا زوجي
 | روهظل ةرورضلل لثمملامتاو ماللا وهو ضفاخلا عزنب ابوصنم نوكي

 ةرورضضلاب دارماف ىرورض هلوق ىلا ( زارتحالا اناق هل ف 2 اهسمعا

 . تاملكلا نيب بسانتلا ةياعر نال مل وق ) ةرورمض ءارعشلا هةكسعام

 لمألاو ناو ىلا ىان مه لاش ادهأو هريغو عجيسلا ىف ( مهم ما

 ١ 6 رس لاقمت ي رحفااوؤ ىلاعت هللالاقو ل1 0 ال نم دنع ىنأ أ

 أ هيلا ىذلا ( فرصنتملا تسانتل هل وف  ىله هتقفاول ىعس لايقزو

 || «اريراوقؤ ىلاعت هلوقك هلي مل ىذلا فرصنملا بسانتل فرصنب دق

 '”0 ارد اهناف ىلا رخآوا سانتا فرص هناف نيونتلا ةءارق ىلع
 | هيدهشتسا اهف اسصن سلف فلالاب ءىرق اذا اماو اهسناحنو اهقفاوت ربتعي

 '" قالطالا نوكينا لب نيونتلا نم الدب فلالا نوكال نأ زاوحل
 ||| مضني دق هسفنىف حيصفلا ريغ نا معا «انونظلاوو ىلاصعت هلوق ىف ك

 الالغاو حبصف ريغ هسفنىف السالسناف احبصف ريصيف حيصق سما هيلا
 ١ ةغللافالا و وي هديعل 9 ىلاعت هل وق هنس < قلخلا ءىدراذك واصف هلءوح و هيسوع

 700 ]| نأ واحاي بتك ١ هاكل لاق ءاةلللا شعب نا ىور ادب ةيشاقلا
 حصقا رسمكلاب راحاي ىديساي بئاكلا لاقف راحاي ىف ءارلا مضب اوراحدق

 0 (ممان)
 1 #3 5 نيام © 0ك ذب ا” خيم ل + انني دم يدي ديت اواو ناو دوس 2 نك ا واع ضع سو يسلب يا ىلا ع ل
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 ده هم 1س

 رسكلا نال هعش اما فئصملا لاقو م لعفالا لذ دنال ىتاا رسكلا

 ىفتنا اذاف ريمكلا هلخدب نرونتلا هل-خدي عضوم ”ىا. نأ ىنعإ نإ ونتلا

 ريغ نه لاق اماو همزال هنال اذا ريشا ىفدنا ضوع ريغ نم: نيوثتلا

 تفاد ' ةفاضالاوا ماللا وهو ضودعلا عمرا نوذتلا ىذا واذا ّضوع

 عرف لدتلا نال هلوف) ضومعملا دودو ضوعلا دوس و نال ربا

 عرف ففدولاو مل وق ) هلاح ىلع مسالا ءاسقب للصالا نال ( هنع لودعملا

 )1 مق لود كنالا هلوق (ْ هب موهام ىلع ةادعم فزذوتل 14 فوصدوألا

 . م ىنعملا ىف هل اعرف ناك ثنؤاا ىلع ركاذملا باغ الو اظفل هل عرف وهف
 مئاقىلعال اقلطم مئاقىلع راط ثدنأتلا نال ثحب هيفو هولاق اذكحج»
 نيب كرتسشملا هناف كاذال اذه وه ركذملاو ه ءاتلا نع درحن وه ثيح نم

 ثدناتلا و زيك ذ تال نض رغت ريغ نم هج هداتسب اج ةيسرافلابهانغمو ثن ٌوملاو ركذملا
 ريكقلا لع راط به رست نأ ىذ 6 نحراا مث لجر لوقت كنال هْلوَق )
 ناك هف رعنام ناك امو اظفل هل عرف وهق ةادابوا ديدج عضوب اما ابلاغ

 نوسلاو فاالاو هل وف) ىنيم ركشتللاط زق ففي رعتلا ناك 1١

 فرصلل اسمهعنم نا لاق نم مهنم 6 هيلع اندنزام عرف نان كازلا

 اثديز امهنوك و ءاتلا ءافثنا ىف ةدودمملا ثنأتلا ىنا ال ا.هتعراضمل

 اسهيبش افرح ةيئاثلاو ةدملكىف نيفرألا ىلتوا نوكو ام اقدح اعم

 ١ هنةيشملاو هش ناد ةنع رفأا تاسانم كللمح دب النا قحالو ةلعلا فر

 رخاألا مسقااال مسق ةيعرف ديف ( لا عون لكل صا نال هل وق )

 زوال 6 هفرص زوو لاق ) عبرالا دئاوزلا ىد>ا هلاوا ىف ىذلا

 ءايشالا جر الو اهاوصا ىلا ءايشالا درت ةرؤرضلانال كلذو هسكع

 اردانالا رودقملا دم نود رءشا|ى دودمملا رصق زاح اذهلو اهلوصا نع

 ةماعلا طرشب ةرورضال سكعلا نييربصلا ضعبو نويفوكلا زتودجو
 ةرورضلا باس وهو صاخلا ؟ ناكمالا داري دقزا وح ( ع :عال ىفا هلوق 2

 بفاسلان 3 ةراق غلا باس وهو ماعلا ناكمالا هيدارب دقو نيف رطلا نع

 هبداريلب ةرورضا|ىف ف ةرضصابوجوللوالا ىتملاةدازآ زوم 0 0

 ظ مزال

 هلق ) عستتمال هلوقب هرسف اذإف دوجولا بناحي ديّشيو ىناثلا ىنملا

 نونب توي اذلو
 وح ق .داتمعلا

 ىبيرذلو ىبرض

 ةرود لاق اءاو

 قم نإ ريكلا

 ىفرآاوهوركلا

 هل>دب ا رود

 ( وكلاب )
 اجا رهن وك ىنعع م

 لاق (5 هيلا ةمسنلاب

 لاحرلا ه9 ىلاعت هللا
 هي ءاسنلا ىلع نوماوق

 ( قوكلايس )
 عامجا مزلالاو 4
 ءاستلا نع د ردتلا

 اهنعد ردتلا مدعو

 . ( قوكلابس )



 ا ل

 دوجو ىلا ريمضلا عجرو ةلعلا هيفام ىلاال ةقيقح ةلعلا ىلا فاضي مكحلا

 نا عم انه ةرسكلا ركذ اما 6 نيونتالو هيف رسسك ال نا لاق ) مهفلا

 نيب عمجا دارا هنال ةحتفلاو ةمضلاب فرصضنملا ريغ هلو لعدف اهءافتنا

 | ىنثملا ىف ىهظي مل مكطا كلذ نا ىن الو اطبض برقا هناف نيمكملا
 هيلابهذ أكد رفملا بارعا ابرعا اذا الا ثن ملل نيملع ملاسلا ركذملا عمو

 د صتخنال ة.عرفلا نا 0 )ع ةدعرف ةلع لعل نال هلوف ) مظعإ

 خوجرملا ةيعرفك اهريغو اهلهشي لب هيلع فوقوملل فوقوملا ةيعرشب
 نكل كلذ ريغ ىلا ىنمه مسالا نوكك رك ذ ايف رصحال اهناو حجارال

 عت م ©( حاناتلع مسا ىف عقو اذاف هلوف ( ههح>و مل مو أهوربتعيل

 ةعرفلا دا ةيوقالو ةرهاظ ريع ةنع رفلا ةمماملا نآل .ةدحاو ةبعرش :

 7-92 ىلا اهتادثا ىف جاست# لب ةيهاظلا لعفلا صئاسصخ نه تسل

 ةدحاو بكت و ىنَح لاعلا هذه باسل ءامسالاف ةبعرفلا تارئا اذكو

 بارعالا مسالا لصانا لغا (لمفلاهبشيف هل وق) نيتنلا ماقم تماق اذاالا

 | ءامساىفاك هانعم مامهىف لعفلا مسالا هباسش اذاق ءانبلاو لمعلا لعفلا لداو

 اذلو ءاتشلا ق لعفلا صا عل ئهالو هله ىلع لعافلا مساك هاستعم

 أ ارك هيركل دس هجون ههنا اذاو مسالا ىلع هلفطتب عراضملا برعي

 ىلع الو ءانلاىف لعفلا فءض عم اعيذعذل ةهباسملا هذه ىندب الف

 بارعالا ةمالع اسهب عزي لب ىلعفلا ىنءملانم هولكت لعفلا لمت اهب

 || 6 بارعالا هنم عنق مل وق ) اعم ناعزني وا رممكلا هعبتي مث نيونتلا وهو
 نيوستتلا عنه وا كلذ ىلا ةراشا نيونتلا ىلع ةرسكلا ميدقت ىفو

 لاقو حاضيالا ىف نيسمالا فنصملا زوج دقو ةريسكلا عبتا الا

 مدعو.نيوذتلا دوع ةرورضب ةريكلا دوعت ابنا ىلا ىذرلا خيشلا

 || فذخم نيوتلا نال نيوتتلا ريدكلا عبتا امناو اهدوع ةزورض |
 || صنلا اوداراف ةفاضالاو ماللاو فقولا ىف م اضيا فرصلا عناال

 31 ةرود اوذذك لعفلا هته انشا الا طقس مل هنأ ىلع صالا لوا نهد ظ

 2 ”مننكلا)



 هيفا يعل
 سم هريهص نموا هفدارتملا لاوحالا ن م. نوحي " للوالا لاخلا 2 ٠

 فلالا نلعخ واو هل وق) ةفصوا ةلخادتملا لاوحالا نم نوكفةدئازىف

 ىلع ذا ازلا سفنلوا ةدايزلل افرظ لعجاذاام نيب قرفلا 46 الععاف

 مهفال اثنا ىلعو ةساسد | ىلع ىوالا ةدابز مدقلاو امهتدايز مهشنإ لوالا

 للعلا رك ذ نا ىنعي هل و إل ةيناثلا ىلع عض ولا بسحن ىلوالا مدقتالا
 له نم ةموهفملا هغلامملا نم مهف هلعلف برفقالاب بيرقتلا رسل نش ) 1 ا

 ريتك“ ”ىحد ليعفتلا' باب ناف ةفغصلا ن نهوا هنحاسص ىلع ندب صملا

 مل وق ) لعفلا ريثكتلال لوعفملا ريثكتل ءىج ايدعتم ناك اذا هنا هيفو
 عنام ةل-ع هلوق لدب لاق نأ رهظالا 40 دحاو لكنا لوقلا وا

 :ةلعلا قالطا نأ ىهاظلا نا عم ةلعلا ركذ مظانلا مالكىف سيلذا

 هلوش رز هأن رك ذام ىلع ءانس فندملا رع ةققح عسنلا ند لك ىلع

 بيكرتلاو ةياكملا نانثالاو رشنلا مض دارا هلعل 6 ناتنلا مهشعب لاقو
 فصولا عم لعفلا نزو ىفف م مالا ىلا لعفلا نم ىل_ةئلا ىا: ةياكملا اما

 لباملع ؛/ لكفا وحن لوانتتال يلا ىفالو املع ركشبك ةيملعلا عموا رعاك

 بنك رثلا رابتعا قف فلك دقو قاونلا 2 بق رثلا اما اذا ع وحن

 (فعدخا م لاقو هل وق )دارا ىف ةدافالاف: هل ىنعمال اناكت كانه 1

 فلا هءسشو رك مت مث هب ىمس اذا رمحأ وحنىف لصالا ةاعارم عم عستلا هذه
 مسالا را ْق تديز ثدن تال تسل فاا لك وهو ةرودقملا كس أنس ا ا

 ١ مال ىزعبقك الوا ىطراكق العال تناكءاوس املع مسالا كلذ لعجو |!
 قحلت ملف ةدودمملا قاملالا فلا اماو ثينأتلا فنلاك ءاتلا نم عنتمت ةيملعاب |

 فاصملا لعلو ءاتلا نم ةعئتم تناك نآو ةدودمملا ثينأتلا فان ةيماعلا عم

 امييصح

 ' عنمو ىلصالا فصولا راستعاف ةجردنم لصالا ةاعارم نآل اهرب

 نا هما هنآل هيضتش سكن ملا ناك ناو هددع تدل قاد || فرص ش

 فيفا ١ نك داش هلوق ) نيت هازلا نونلاو فلالا نم تيباتلا

 ريتعيال ىذلا ىتيقللا ريك ذتلا عمناكناو ربتعم ىظظفللا ثينأتلا نا ىنعي (1لا

 هيف ىنَح ىذلا ى وعملا اذك و ةحلط تءاح لاش الف هءم لعفلا ثدي 1
 نال كلذ لاق امنا ( ا نيتلع ىلع هلاتثا ثيح نم مل وق ) ةمالعلا ||

 9 لكف الا حاحصلا ىفا/

 لءئا نزو ىلع

 هنم ىنبالو ةدعرلا

 ءدخا لابس لق
 نمدعت را اذا لكفا

 ْ وهو فو>وادر

 تمس ناو ف رصنم

 ىقهف ردت مل الج ردن

 فل ردتلل ةهف رعملا

 هناف ىهتنا ة ركللا ىف

 لقنلاب لوقلا نكميال
 مدعل لعفلا نز و نم

 هنم لعفلا ءانس

 ( ىوكلايس )



 لوّش ناوا هلوق

 عنك نا ىلع فطع

 هللاهحر فنصملاىا

 نأ وا هلوق اذكو

 رهظيام ىلع فذدحب ظ

 د.ع ىلوم ا ةيشاح نم

 ىف ناك ناو ميكحلا

 ها طاغ هعيط

 عسل نهوا هلوق 5

 فدح ىلعىا لاع

 لوالاو هلوق هفصلا

 فدح نيعتل قفوا

 ها هسف فوصوملا .

 لوا ىف ايو هلو ا/

 نآ ما تلا

 معلا دعب رانخالا

 نوكيف فاصوا اهب

 لالا ةنصا بسلا

 ( قوكلايس )

 امم ءىثلا بف رعل مزلب ىد فرصلا نم نيتئءلام انتنول وك نيستلعلا

 ( نيتيبلا نيرذهىفام عوم عستلا للعلا ىا هأ وف) عسسل فرصا مقاوم '

 نه لاح ةلبا ملا ( 2( فلا هلوقو' هلوق) 7 هتضق اعيمج ضرالاو 3

 تأ ه٠ ز-

 ريغلا ةرسكلاالو هنم عونم ريغ ةلباسقملا نيونتنا لوّش نا وا 5 ىرخا

 لاق ) مهضعب هيلا بهذ 5 نيونتلاو ةرسكلا فذحمب ناوا رلاب ةصتخلا
 دقت ىلانذا ةجاح الف هرخاىلا لدع ىهو هلوقب ةنيبم ( عست نم

 نهوا 6 6 عسن للع نم مل وق ) ىنارقتسا امهيف رصحلاو هيواسي
 || هلوقىنعاتيبلا لوا ىفاعو ؟ناهنم ةدحاووا هلوش قفوا لوالاو لاع عسأ

 ْ ' 000-0 فقس تبلا كلوقك مكحلا ىلع فاطعلا مد رابشعاب .كلذو

 ا (ُ هلاوا ةشاخلا ى هرس سدق

 ]ب 00 1 سلاف ام ناستننو تيتجا انك عت فرصلا عناوم
 1 | ىتحاهاتوا ركذيمل امتاو ىوحنلا ىرايثالا ديعسيبال تايبالا هذه لا
 "| مدعلعماج ريغ هم دافتسملا فيرعتلازال فيرعتلا نع ىنغ هل ن وكي

 ")| فاكلا نم برضب الا اشهماقم موقت ةلع هيفام ىلع هقدص

 ٍ 04 ةظفاحلا درج د وق ) امكحوا ةقيقح نيتنثلا عاّمجا دارملا لاعب ناب
 ةلعاا توس نال كالذو ةكراشملا درج ديراو ىخارتلا نع تش

 م كح ]ىف لا1طااذكو قدفسامل انهتواس نع ارخآتم سيل عمجال

 2| 0 وق ) نونلاو فلالا عومج ةلعلاذا ةلهاسم هيف ( نونلاو لاق )

 1 | يدق نونمنوا فوذحم فوصوم ةفصوا ( لاح هنا ىلع بوصنم

 | ١ نوكي نأ ذوجمو دارملا نييعت ىلا جتخا ةقلطم تركذ امل نونلا نال ىنغا
 3 ةظفادعءال تديز ىنهذلا كدهعلل ماللانآل نونلل هفص هن | ىلع اعوذ مم

  نونىا فوذحم فذحم لديوا ىقاوللا ريكحنتت هيلع لدي نزولا ىلع

 ىنعملاذا هلوق ) ةضرتمم ةرطاو ةدئاز عىا.فوذحم ًادتمريجوا ةدئاز

 عناوملل دادعت هربا لا لدع هلوقنال كلذو فرصلا نولا عسنعو

 اهلن اسوا عسل ند لدي وا هذه عسنلا كلت ىا فوذحم ادم ربخ هنال

 ليق مالكلا مظن ىف هريدقت ريغنم ماقملانم موهفملا عبنملا وه لماعلاف
 ىلاعت هلوقىف لبق مك ماللا نم .دافتسملا فب ١ رعتلا اهلماع نرد زوحن

0 



 نيونتلاو رسكلا“لوخدا
 نيمحتسملا نييبسلا دودو عسنم ناب قالا نعو هف رص زوجنو هاوق ظ 0

 اهتلالدل ثدنأتال ةضحيمتم تسل ءاتلاهذه نانم ةمالعلا لاقاك اهنهطتا مثل |

 | ريدقتن ع ةعئام ةيهاظلا ءاتلانال ءانلا ريدقتل لاحم الو ةيعما ىلع |

 01 نا

 صهاظلا نال ةركت اضيا ىنعملا اذهب هنا لوقت نا هلو ةرياغملا ىتعم هف. |[ ْ

 هنانلوةلاو اذه ةرورضالو ىرورض لعدن ال سجن لعأل و سنج مسادنا د1

 .اعوضوم هلدجخو قرعملا مدت نه عئاشلا بولشالا فلا مذق ريخ

 اعوضوم هلءج ىعدتسي *ىشب ىلعلا قوسسن ا نم اضيا ةظوفحلا ةدعاقلاو

 اد_:هوا فرطظلا لعاف ( ناتلع هيف لاق ) فرصنملا ريغن را ق.سسدقو

 ةلاح ىعدت#_سب  ىعيبط ريغ ضراع ةغالاىف ةلعلا ام ةفسص ةلّمجاو هربخ مدق
 ىنبابام ىنعع لب بجوملا ىفع تسل ةأاندحنلا حالطصا قو ةسعيبط ريغ

 ىحس .بسانملا مالا كلذو هبيسائنبا ما هلوصح دنع ملكتملا . نابت نا

 نكل ازا دحاو دحاو لك ىلع ةل_ءلا قالطا نوكي اذ م ىلعف مكجلاب

 لك بيسلا قالطا نا ىلع لدب حاضبالا ىف تمصملا مالك حيرمص

 بسلا ىف لدصفملا بحاص نا ىلع كلذ ىتو ةفةقح عسدستلا نم

 ببس هتيقام لب ملو نابوس «يفام لاق ثيح فرصنملا ريغ في رعت ىف

 ىلع ةلسءلا قالطا نوكيف اضرا نيتلعلا يف راح هج ولا اذهنا قحالو

 كلذ لاقاما ( امهطئارش عامجتساو هل وق) هدسنع ةقرق> دحاو لك

 قدص ىلع ءانم 2 نإف رصم كد هو 006 5 : رعتلا ةغلام لطب الا

 ف رمصنم هنا 7 مجحاو نجحالاك فن خاوا ماللا هل د اعوامهيلع 50 رعتلا

 را طن ارش ن 4 نال 4 ضقللا عفد ياكاو 4 لع 350 نبل قش 0

 نياوالا ىف اما ىكذ اهف ضراعملا دجو دقو اههضراعي ام ءاسفتنا نيتلعلا

 لوخو نالأؤ كر رع : آلا قاماو ةرك سلا دا ضراغي ظسولا نوكس نال :

 تمول صاصتخالا ةدايزل امدحاوا نييسلا نراعي ةفاشالا وا ماللا ٍ

 ةرورضلال نيوتلاو رسكلا هلخد امي ضقنلا قس تلق نا مسالاب

 زوو و هلوقل هدنع يق رصف هلام ةسكع بيلارخسا وح
 هفارضنا 45 هيلع 50-3 رعتلا قدصل ثول املع اضبيا تامل 3 هف رد

 قيقحن ىف ءىجحيس ام لوآلا نع بيجا هيلع ن

 3 ر وفغلا درع 9 4

 سنج مسادن اهلوق ؟

 هقدصل سنجلا مماو

 مكح ىف نبريثك ىلع
 (نوكلاي-) ةركللا
 سذج ملعال هلوق م

 ردش' ناب كادت

 كلذل عوذو» هنأ

 م موهفملا

 عما اله#يم ولعم

 0 قوكلابس (

 هم .٠ .ه

 فيي رعتلا قدص عم

 #2 امهءاع



 روح اذا هلوق ع

 هنهو هيف ةءاكللا

 قعد لاق

 ناف نا 9 ند

 نه لوق

 ردقم هيف باىعالا

 ةكحملا ملالا نال ٠

 روهظ نم ةملام

 انيك الفل ءاللا

 ردقتلا ىف اهنا

 (قوكل ابس)

 أ بارعألا نوكي دقو هل وق) امنوكس ىلع ةيقاب (ءاب اضيا ةمعدملا ءابلا ناف |
 0 للا

 . هبارعا ناك ايف اهضعن وا (ثالفلا لاودحالا ىف ايرب دقت فو رملاب

 000 | انا ناك ءاواس اهدهب انك اس مرَتآ ةدم قالو فورحلا
 | الو لش ملامتاو بصنلا ةءارق ىلع 4 ةولصلا ىهحقملاو 0 ىلاصعت هلوق

 فصلا هتدعي مل امنا هلعلو موقلا اوفطصع ةدعاقلا ضقتني الث هرخآ ىف
 د ىف مسالا ةربابلا يادقللاو ىطفللا بارعالا ناي ددصت هناآل

 ا يلو ىالغ لم ىف ءايلأ ناكو ضرام رابتعإب ال هاذ
 ىنبنيدباعانا عم ىف ”دعل م مف تاق نا ةضراع تسل ةملكلاب اهجازتما

 2 | نم هادعب مالو ىمل سم ىف عفرلا ةلاح ىف اريد واولاب نوكي ل

 و الخاد لعج هناب هنعي تيحا هادع اف ىلظفالاو هلوؤ لطن ىريدقتلا

 1 تناكناو ىمف ىضو هش ىرخالا ةغللا ىلاو هتاوخا ىلا ارظن ىالغ با

 او كلذ نم وح زاححلا ةغل ىف < ىتلا مالعالا ىف لاكشالا تب من ةليلق
 ااا 0 لع لافتكال انوجو هءارعا ردسعت برعم هناق ديز نمو اديز
 ] يفتك !و رلوق) هن ةءاكطا ز روح اذا م دا ى 1١ ىف اذكو ةءاكملا

 | . ريغو فرصنملا ىف هدنع برعملا راصخنال هن ءاف و الا 0س اا (هف رعت

 ٍ فرصتنلا نأ 0 هرذا ١. ىلا ناتاع هفام هنأت فرصاملا ربع لع اذاف فشلا

 ل ١ و برعأا ضيرعل ىف قدس ام لم اذهو كيذك-نوكال م

 | فرصنلا ريغو نيونتلاو ثلثلا تاكر طا هل دب ىذلا هنأت يرصنملا ةاحنلا
 | كل كلذو حتفلاب كر 2و لعفلا ههيشل نيونتلاو رخا هنع بلسإ ىدلا هنا

 | مدعو فيرعتلا نم دوصقملا وه مف هسفل لع مأأ بفقوت مازاتسال

 ادلو وف) امهنع الثم فورألاب نرغا أم عر امهنف برعملا راصخنا

 ١ :  00 71 1 1-0يا نا كح 0000 9 ا ل ماقيل 1 7 اا بذور 5 57 3 26 ا يا رض ا ياوع 0-2 ان و تي او رولا اا اد ونت سطل ا ع ل 300 2.3 تا 7” د اوأاب راذ. ايارزا زيا "ا «* اف 'ااهتاا ون 7+ ينازل لاول | 50 19 2 دا ما يبن اب يللا 0 املا الا لا
  00 3ب 5 ا 00

 ا” ديزلاو لضفلا وهو فرصلا نم ذوخأم فريصتملا (فرصنملا ريغ
 ىهو هتمالع ىنعا بارعالا ىلع ةدايز ىلع هلاهشأال هب فرصاملا ىمس

 هلباقم ىىع او نكمالا هل لاقي اذلو نكمت ةدايزب هفاصتال وا نيونتلا
 5 (برعم مسا ىا ام مل وق ) فرصنملا ريغب ىمس ةدايزلا كلت نع
 فيرعت مزلب دلو ةركت نوكي نأ ربخلا قح نال 1 هف وص و مام
 هشو هنلا فاضملا نم فيررعتلا تع آل اريغ نال ًادتنملا ريكس و ريدا
 طحالب ا 1 وهف وهو ىفرعلا هانعم فرصتملا ريسغب دارملا نا



 1 يس# ا زل ْ

 || ليحتس رثا ىلع ةقيقح نيلقتسملا نبداّولا دراوت لس 1 5 لع |[

 امهققحت ىف الو رئا ىلع احالطصا نياقتسسملا نرراؤملا دراوت مهدنع

 ىلع امهيتمالع لح نال ع دلو ةينثتلا ثروص نود هيف نحن امف |
 ىعم ا ا هل المسأ وم وهو ليال 33 كيسا بامألا | ٌ : :

 0 قرط ارجو.اعفر هلوق نا ىنعي © رحلاو مقرا 2

 لماعلا عفر تقو' وا هدرورو هتيعوف ص تفو ضاق لاقيتساك لل

 فيضارمي الاحوا رجو عفر لاقثتسا ىا ًاردصم لمحت نا كلو هل هرجو |[ ْ
 نه كلذ ريغ ىلا ارورحمو أهوف سمع هنوك لاح ىا ردقملا لاقثتسالا هيلا ا

0 

1 

 || هل وف ) اريدقت ةئباث ريغ اهناف عملا ةحتف فالخم ىريدقت سرر ا

 1 ةرسكلاو ةمقلا لاقت ال هلوق) اقاطم هلوقىف ا ركذ ع تالاتحالا ||

 سم سوس# كالذو ىذرلا خيشلا لاق اهليق ام روبكملا (هابلا ىلع ىلع

 اهلشام نكيم نأف ةليقت ةكرخ اهليقام كر 16 نتكر 1 لقنو ءايلا

 . ىلع فطع ىماسم وو هلوف) قمر 8و ىلك ناتك 1 لقثتست 20

 ديح :ديصضقوأ ذأ شاق هلوق ىلعال ابوص:موا اعوف م (ضاسقك هلوق |[

4 
 هاي فاكلا ك1 9 نك تاما 7 ل 7 طفلا

١ 

 لب تاذ ركل سر 7 هوصقلا سنه[ اغيا
 هلوق) اهوحنو فاكلا نيب عمجم مل اذلو اهبارضاو تاروث فلا داري

 ”ىماس» ىف بارعالا ظفان نا 2 لضافلا لاق (ىوملسم هلصا ناف ا :
 | ىف ردقتلا ىف 2 : ل1 مع قاع لكتيتت هلو: ردعتم لالعالا دععلا

 هءأ عا نآل لاقيتسالا نم هلقام ماجه فذ زدعتلا ند لالعالا دعنأم امع

 | هلشو ةك رحل هءارعا ناف ابصع فالحب اهربدقت بحول هلقنو مادا |

 | تارعالا زاصف دل وف ا ةكرحلا ريدقت و.ناكسالاال فرط الادبا بج 0

 الد. واولا نع ةيلقتملا ءابلا نوكي نا عانتمال كلذو .مايريدقت عقرلا ةلاح

 نآل ةحتفلا نع الدب ملاسلا ثن ّوملا عج ةريق تاعج م ةلالدلا ىف اهنع

 ةدحا و ةملكل ناكل اهنع الدب ءايلا لعج ولف تباثلا م كح ىف لالعالاب لئا زلا ||



 افلا تمادام هل وق /

 فالالان ال كال دب دق

 لش ةزمهلاشااذا .

 لئاق ىف م ةكرحلا
 (ىوكلابس) عئابو

 ريدقتلاو فوذخم ًادتبمربخ (ىعالغو اصعك مل وق ) ىناثلاكرثولوالاب لثم

 || ريدقتلا ىلع اقلطم هلوقو هل اناس وا رذعتام هلوقنم الد ىالغو اصمك 1

 جررخبيا ىلوا ناكل اظفل ةكرحلاب ليقولو ملاسلا ثنؤملا عمحو رمدكملا عج آ

 ١ مدقتملا له 6 ىلع اهمدقتل بارع بارعالا رسل نوع همدقتم ةمالملا |

 امم ترجع
 ريتا 8 2 هيب د و

 5 ا ا عمو

 0 اش ردصم ةفصوا الانثماو ىعالغو هلاثماو اصع رذدمقلم وا وه

 نر نأ زاح ةيمسا قاكلا تلعج ناو ىعالغو اصع :رذعتك ارذعت ىا

 ليثقلا ىنعم ند فاكلا ةلااطام هيف لماعلاو فاكلا لوخدم نه لاح لوالا

 اننا ربدقتلاىلغو باىعالا ريدشت وا ردعتلا نم مالكلا نم مهشيام وا

 فقوذحملا كلذل ردصم وا فرظ وا فوذحلا زذعتلا هلا فضا ام لاح
 لاح ثلاثلا ريدقتلا ىلعو اقلطم ارذعت وا قلطم نامزىف هرذعتك, ىنعملاو

 17 د1] ىراظلا ىف لماع هام هبق لماعلاو ىالغو اضعك ةلوقنم
 كو مل وق ) افلا تمادام 7 ( فلآلا نآف هَل وف ) لهاعلا كلذل فرظوا
 هيف لخ ديل لبق 5 درفملا مسالا يف كو ل مل ( ةك رخلاب برعملا مسالا ىف

 011١ ةاحناا كا نا لعا # ةفاضالا لبق هيف بارعالا رذعت ناف ىاصع لثم
 :  فيصملا مسهفلاخ و ىنمملا ىلا هتفاضال ىننم صال-غ باب نا ىلا ١ وهذ

 : ؛طرش الا ءانبلا بج وبال ىنملا ىلا ةفاسضالا نآلو برعم ىامالغ نال

 0  لوخد لبق هلوق ىلا ( لغتشا امل هناف مل وق ) ىلاعت هللا ءاش نا ركذيس

 "01 انهاوهو ةهنسشفت ىف هوس دعب مسالا لخدبي اتا لماعلا نال لماعلا

 71| ةعزاتسم ىو لماعلا ىلع ةمدقتم 57 ةفاضالاو ءالا لا تاثسم

 أ ةمدقملا ىلع ع رن د ىلا ( هيلا هذا هلوف و امهاشام ريك

 را هحييضونأو ةسط رشلا ىلعأل امل هلوق نم مهفل ىف ىلا ةيسائتتشالا
 وس

 | اهايا ىف نوكت نأ زو الف بارعالا ىلع مدقتملا ىضتقملا ىن_عملا ىلع
 هال اهلاوزل هحوال انلق ةناثلا ضورعب ىلو الا لاوز 20 تلقا

 . ةعالملا ةرسسكب ةءانعلا ناو ناك ام ىلع ءىثلا ءاش لصالا نأ عم اهسس

 0 نا هريدش' زاوخل ةيلكلاب بارعالا بناح تش ل اذا انيوسلا زكا

 1 ةشثتلا ىتمالعىف 5 لماعلا ققحن دعب اضيا ةمالع اسهلعجت نأ زوال ل

 0 .اسالمسا نيقتس نرثؤم دراو ذئاب مولي هئان ةنع ببجا دقف عملجاو

 ١ل 0"

 0 تيمنا هنري يبا يضل حا 2 ا اوم ١ 7 , 9 هب اذا منيا قب قنا اخ رو سس رى 00 00 ا مجهولا دضيبق ير حج نفك ” سرسور يح ىو « سد ” ' نإ عسا سمح 1 0
 000 1 3101000 هي ل ا ا ا دا 3 ل ال د ب مة 7 0 د 5 نا 9 يق اد ديوشي 55000- دافي ع مدير - 1 هافاطم 0 0 1 02 0 7 تن م 22: ل 3700 000 لهل 2 واحتل نسور دس مح / نيك نين هس هيي ني نوت هالي 1 و "يعض نسخن مد
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 ريبغت نا عم اواو (نيليقام ةمضل ءايلا تيلق ول ىمسلا نالطبو هرش ||

 ريك بد ىثملاب عومجلا سابتلا عفنراف فرحا رييغت ند ىلوا 5# ىلا
 هنوكل ىتثملاىف نونلا رسكو ةفاضالاب اه انون فذح نا عملا ءاي لسبقام |

 هنملا رطضا اذا نك اسلا كب رحنىف لصالاو لصالاىف انك اس ايو ٠

 فاالا ةفخم ىتملاىف لادتعالا لص قرفلل عساف حتفو رسكي نا
 امهبف ءايلا اماو ةحتفلا ةفخو واولا لقثب عما ف ىةركملا ليش

 ىا 6 قس اهف امهيلا همس ىلا ريشا نيذللا هل وق )ق3 باىعالا ةيراطف

 لاق امئاو ريدقت وا ظفل ىالتخا ىلا فالتخالا يق نم قيسام ندضفف
 هدارا ف دهعلا مالب فرعملا ىلغفللاو ىريدقتلا هلوق ليست حتصيل كلذ

 ريدقتلا هلوق ن وكي اذه ىلعف هشاس مالكلا قحال لصتنا و نيس 3

 6 لقا ىريدقتلا ناك انو هل وق ) ليقاكامهلال نيمسقلا لح انايب هرخامىلا
 نال ىطفللا نع هريخات بسالا ناك الاو الوا هلا راشا طيذلا لهس

 نا ىلا هب راشا 6 برعملا مسالا ف ىا مل وق ) روهطظلا ةمالعلا قح نم
 ماللا ىنعي ىف لدعج ىلا جايتحالل كلذو لبق اك ةيردسصم تسبلام

 ةإثمالاف لاقثتسالا وا رذعتلا ريدقت موزل ىلاو تقولا ردقي مل نا
 ىطفالاو هلوقف ىف نالو بارعالا لاحم ناس نم قبس امل ةعالملا تاوفاو

 لصا ىفللا بارعالا نا هاسنعم ناكل الاو ماللا ىنعع: تنل هادعامف

 رذعت ىذلا هَل وق ) هداسف ىنمالو لاقثتسالا وا رذعتال رياغم وهام لجال
 تارعالا ىلا عجار فييفلا ريمضلاو كباتفلا قد همفق هب هيف بارعالا ظ

 هلا فاخملا ميئاو قىاشلا قدك هءنارعا رذمت ىذلا لوقت نا كلو |

 (هرخآىف ىذلا ه) وف ) لعفلاىف ارثّدسم اعوف م راصف ريدضلا ىنءا هءاقم |
 لوشت نا كلو قوراملاو فراظلا داخنا مزايالف 00 عضومىف 9 ْ

 ( ةروصقم فا هلوش ) داحت الا مزليالف صاخ فاالاو ماع مسالا رخانا

 رصقلاو اقلطم تاكرأا نم ةعونمم اهنال وا ةدودمملا دض اهنال اهم ترمس

 عنملا صاصتخا مدعو ةدودممال اهتلاقم للدب ىلوا لواآلاو عنملا

 تبانلا مكح ىف صو ( ةفوذحم وا مل وق ) ىالغ ميمىف هققحتل فلالاب
 هللاسقم روهظو مسقلا اذه نما ءانفخنو فاالا لديقام ثرعي مل اذهلو ْ



 سكب ناورذم ؟

 ةمجعملا لاذلاو يلا
 انرأط لنيل
 امهل سلو نيتيلالا

 ناك ول هنال دحاو

 ىلع ىرذدءاهدحاو

 ةدسع وأ م زام

 ةينكنلا ىف اولاقل

 ناب نايرذم

 ناك اذا روصقملا

 فرحا ةعيرا ىلع

 لك ىلع ءايلاب نثر

 ( ىنوكلايس ) لاح
 ووذ اماو هلوق سن

 طاقساب هدروا

 هنا ىلا ةراشا نونلا

 هدرفم ةفاضالا مزال

 ( قوكلايس )

 ناكاذاهتا لق عرفلاوه ىذلا رمضملا ىلا فيضا اذاو هلوق ( ةفرعم
 ىنعمو اظفل هلقفاوم وهو ىتملا ىلع ايراح هنوك بلغالاف رمضملاىلا افاضم |

 ا
 تنه ووعيعم

 مث باع الا ىف هعو.تل اقفاوم هلدهدح ىل والاف أن رعم نوكينا ىنبملا لصاو

 فرضا اذا اماو انالك انتج وم برعءملا ىثثملا عبتي مل اذا اهف كلذ درطا

 خيشلالاق ( نانثاو مل وق ) الصا ىنألا ىلع ىرخالهناف رهظملا ىلا
 جيل هنا معز ناف هد ره لمعتسا مذا ناورذم٠ ركذينا هيلع ناك ىذرلا

 . نآل كلذو نايانئىف كلذ لثه هنكمي مل ىن مث ىرذم ناكذا ريدقتلا ىف
 م ىبثلا ىنعم دحاولا ىف رظلا ىف سيل لاف رطىف لمعتساوا ان ىنعم
 اف رط نايائثلاف ىنثلا ىنعم درفملاىف سيلذا نثانانلا درفمل لاقي نا نكمي مل

 | وهو هل وق ) هيف رطنم دحاو لكىفال لبحلا عومتىف ىنثلاف ىنثلا لبحلا

 هدرفم نوكينا بوجول ماس اعمح نوكيالف « هظفل نع الوذ عمح ولوا
 ثنؤملا عج نوكي الف اهظفل نعال تاذ عج تالوا اذكو هظفا نع
 ووذ اماو م هب اةحلم ملاسلا ثنؤملا عمح عم تالوا رك ذي نا ىتبنيف ملاسلا
 نيرشع ىلع ولوا مدق امناو هتاقحلم نم هادعي مل اذإف ملاس عمح وهف

 ةمالعوهو هلوق ) عمجا ىذتقم وهاك نيعم ددنع ىلع لديالو عمج هبال

 واولاو ةينثتلل ةمالع فلالا تاعج ىضرلا خيشلا لاق ( عسمججاو ةينثتلا
 0 ركل هإ_ةثبواولا'و ىنأملا ددع ةلقل هتفح فااآلا ةنسانل عمجلل ةمالاع

 ايرض وح عومجما و عسي ىف د رطم مكملا ادهو عما ددع

 عوف رلازيمضلا هنال هل وف) اود و مواومهواهو اوهماواملاو اوبرضو

 ىلع ةلاح ال مدقتم عومجلاو ىتملا نم الك نإلوا ملا 2 ةسنئتلل

 واوو ىنألا فلا اولعخ ةدمعلا ةمالع هنال عفرلا بارىعالا ق.ساو هبارعا

 راو عوملاو ىتملاىف بصنلاو رجال ءايلاالا ةك رجلا ماقم مايقلا
 فر> بصنال قس 0 ءاي را ىف 2-5 واوو ىنملا فلا تماقف اهب ىلوا

 : ا هلوف عقدا فالح ةل_ضفلا ىتهالع انمهنوكل عفرلا نودرحلا عيتاف
 ىلع ءاشا ىتملاىف ءايلا ليقام ةحتف تك رن ىخرلا خيشلا لاق ( اوقرفو
 6 ١ ١ ءاب لق مهلا اماو أاهلاقثتسا مدع عم ىنألا بارعا لق ةنافلا ةك رحلا

 1| مفرلاسابتلاو تيقباول ةنك اسلا ءايلا لبق هلاقئتسال اركب اقف عملا

 2000 (.سض)

 حمص سس

 1 1 / 0 4 ل



 م
 ترثالا يضل خيشلا لاق بارعالل الا (تهلسا ىلا درت ٍ دارفالاىف
 ٍٍ عقرلا ةلاحءىف نيبقاسلا ف نيعلاو لوألا ةءب رالاىف ماللانا ىدنع

 عم هيلا فاضملاو ةلضفلا مك راو بصنلا ىف ءايلاو فئلالاو ةدمعلا

 تاكرأا نم أهليقام لعحو اهننعو ةماكلا مال نعم الدم انهن وك ا

 بارعألا ليلد نال نييقاسلا ف اهنيع
 وهوهنم لدبملا هده ملم ديف لدب ىهف غ ةملكلا ختس نم نوكال
 نمو ةعبرايف ةملكلا مال نف

 مايقل فرح ىلع كوفو وذ قالو ثسنانلا دق تنيىف ءاتلاك بل ىلا
 باىعالا للءعجىف روذحال ناب هيلع ضرتعاو هنم لدملا ماقم لدنلا

 نالوةبنا هلو عومجلاو ىنلاف م فيفذتلا ضرغا ةملكلا خنس نما

 ىناعملا فورح نملب ىلابملا فو رح نم اتسيل عمجاو ةينثتلا ىتءالع

 عوج رزاوخلو درفملا ف لكتش مهن ال ىنأع سلوهو ( الكوهو هلوق)

 نينا اك ب ىللاعت هللالاق ءاح نياج رلاالك كالوقك هلا دحاولا ريمض

 رهظملا ىلا هتفاضا لاخ ثالثلا لاوحالا ف فاالا موزالو :6 اهلك تن
 اهنم ءانلا لادال واولانم لدي هفلاو لاععال ىتتملاناف هتلاما زاوخلو

 ءايلازه لد ىناريسلا لاقو نيتنتا ىفالا ءابلا نم ءاتلا لدم مو ث ولاَ

 تا ه ناكامالا ةودقلا ريغ ىلع (رثالث امسا نوليعالو ةلامآلا عامسأ

 ابارعإ لعءدح ثدنأتلل فاالاو ىلعف نزو ىلع( اةاكاذكو هلوق و ءايلا

 ثدن 1 صدعمش ” مءايلانآل ايا كعل ثدي 1 فااب ءىحامتاو الكىف ماللاك

 ةدكفهلو ماللا نم الدب اهن وكل هنم ةاو اهمف لب اؤيطيسوت راح اذإف.

 2 اهنالو فقولاىف ءاه تشبو تخا ءان باقل و اهليقام حتت مل

 مهنيب عمجا زاح بارعالا ريغتب اهنال فلالا اذكحو ثيئآتلا ضحل
 اح 00 هلوقىفو هدير نم حصفا ثنؤم ىلا افاضم الكب هاتلا قاطاو
 ثدنأتلا ءاننآل ثدن ان تسيل اهلا لاق ثيح فنصخال در اهطيسوت

 انتاففا اما ىتماتلكو الك هيلا فيضاام نو بخحنو اطسو نوكتال

 رعشلاىف الا ىن-ثكلا قي رفت زوحنالو اهالك كل وقك طق سرا ىعمو

 2-2 2 رهظملا ىلا فيضا اذاف هل وق ) ورمعو ديزالك كلوقكأ |
 نواب نأ ب

 1 ووو عيا مكب 2و جت :هنوتجموكاد»

 رسكب خنلا

 نونااوةلمهملا نيسلا

 حانسسأ دكا

 اهلودصا نائسالا

 حاصلا ىف اذك

 ) قوكلايس ( 

 نءةملقنم اهفلا ىتلا
 ( ىتوكلايس )ءايلا



 جزاملل نالواهلوق# ٠

 ىنعل مظنلا ريدا

 01 ترايشلا 0 0

 هن رادع ناملا ةزامع

 مالكنم هريستعاو 1 ٠

 واولادازتيج هيض
 ةلوقلق ةفطاتسلا
 ىلع هفطع و ةفاطعا

 قعأ هييفنا رام
 جزامللو وةدح وم 0

 هنال جوزمملا رييغت ا

 ع ما ظ
 4 وكلاب 7

 دس ّط رشا اذهىف فتك 3 هل 2 1 ملظن ىف ردقللوا
 ربستءم ريغ روكحأملا هيلا فاضملا ةيصوصخ نا هليصصف.6 مهوتب
 او اف ءافألا ةءاغقوف ظقف: ملكتملا ءاي ىلا ةفاضاألا ىنن ىلا هصقلاو

 | نعالو ربكملا ةفيصب د زارتحالا سيلو هب ميرصتلا ىلا

 1 0 امهم نر هلوف 2 3 دارا 6 0

 0  هدعلا 27 د دع نود 8 جالك دما قدنعل نع ةسرنم

6 فرح وعر 2 2 هفاضالا نايك ا
 7 0 اس 3 



 لن هم

 ةرااوم ىذلا بارعالا ناف ةءردصاال ة رطل ةيف رظلا“ رده ا

 تناكحو ةرسكلاو ةحتتفلاو ةمضلاب اسضرتلم ناك اذإ طاف 5 و

 مح مل وق ) كلذ ثدافا صاخلال ماعلا ةسبالم ليبقنم ةسرالملا كلت
 0001 برعملا مسالا ماسقانع هطاطخحمال فرصنملاريغ ىلع همدق 6 ملاسلا ثنؤملا
 ام ىالصالا هل وم م هنالو اهنارعاز برعملا ماسسقا ناس هدصب وهو لعفلاب ههيسشل

 بارعالا ىف لصالاوه تاكرلا ىدحا هيف كرت ثيح ثنؤملا عمجنم لصالا م افالخ رثك ا
 هولا ميو اطامترا رثك ١ ملاسلا ثن :ؤملا عمج نالو ثنؤملا عمح فالخب نيونتلا عنه

 فرصتملادرفماوهو || كدأآلاءز را رابتعاب ع ىناثال ا لوالل لباقم هنال نيلوالا نيمسقلاب .

 ٠ ) نوكلاس , و5 بدي رت ىلع أمركذ نوكيلو ىاثلا ءزذلا رابتعاب - ىناثلل لباقمو .

 ءزحارا.تعاب هلوق 5 ةفص هنأ ىلع عوق م ماسلا هلوق ة.شا1ا ىف ه رغم سدق لاق امهطاقم ْ

 هلوش قاعتم لوألا | ىذلا ثنا ىنملا نوكي ىت> ثنؤدلل ةفص هنا ىلع رورجئال ىهدنا عمجال
 ماللا ىدذ مالا ىد ىلا فاضملا فيصوت زاحو ع اذا رييغتلا نع م

 300 دريملا دةعاماو مهدتع فيرعتلانم هج ردو هسهلا . وهلا 0-2
 ا ا هدنع لد هلدمو صشا هيلا فاضملانم بستكما اسشسلا' ف رم ا

 لوالا ءزحلا رادتعاب | اركذموا انوه هدحاو ناكءاوس (ءقاو فاالاب نوكيام وهو هل وف

 هرابةءاب رسسكملا عمجلل 8 ذ اهب هريسفت نا ينال هنف تافرع لخدف لصالا بدحموا 0
 ” طاع هلق و وهو فاض» ريدقت ىلا لوالا لاخداىف ةجاحال اكو ةسن عج نييث وحن || ا ل نياك ذاخإ مومعب وأ فرملا بس رتل ل

 فاضملا ردت ىلا ىناثلا جارخاىف جتحم مل هتغيص ىلعام وهو فوطعموا ةغبص

 ناك هعيطو ىلخ اذا ىا 6 ةحئتفلاو ةمضلاب فرصنملا ريغ هل و 2[

 اهمومعب لب اهصوصخمال ىا 6 ةتسلا ءامسالا هذه بارعاف مل وق ) كلذك || "

 هعون ىلع مكحلا دارو صخش ىل.ع مكح ىراماريثكححذا | '
 ةدارالا كلن هيج وثىف لبق اذك ايهمكح ةتسلا ءاهسالا ْنا هلصاخ
 ةفصلابهلب وأنا حصي ململاو اسءلع نوكي ظفالا درجم هب ديرا اذا ظفالا نا

 ماسلا را.تعاب ىاىناثلا

 راض[ اعاسن اناث ءامم
 هيلافانخملا نوك

 ناكوفاهضملا هع نم

 ثنؤملا عج عومج
 لوا ازد ملاسلا

 . (نقوكلاس )
 اهب ترهتشا ىتلا ةفصلاب هرخآ ىلا كوبا لتوؤي نا حصيف اهب هامس» رهتشملا



 دصق هنال هلوق من

 ىا بيقل عوب
 لك لءجحم 0

 نيلحلا ندهدحاو

 تاكرأاب بارعالل

 اريعم وايقام ثالثلا

 .صتخم مسا
 ( ىوكلايس )

 ن٠ نوكيف هلوذ
 ىلا#عت هل وق ليو

 © اقفن م تءاس 000

 عضوم هانعم ناف لا

 رانلاىف قافنرالا

 بص نع ةرايعهت ال

 دحلا تحث قفرملا

 الو

 راثاز نادل
 ماق٠ نع ربع هناالا

 قالرلا نانا
 ةلباقمىف .هعوق وأ

 ىف لاش دارا
 ةنحلا لها قح

 _!«اقفن م ا و

 ( قوكلايس )

 ” و ردح ابنإلا كلت نأ مييجادنع اًزارتحا انته قارضلالا ا

 تاصص# دوتط

 م 4

 | روماىف 1 الئادنع زارتحالا ىف طيتحاف رص داكيال فرصتلاريغو
 ' ةالعالا رسل ذا ءيش ندا ةروص#ل انع زارت>الاىف قتكحاو ةريثك

 ١ ادح هل 0 ةرانعلاف راصتخالا نا عم رصح الاع ءانتع الاك اهلاحي

 ْ ريكا عسماو در ةملاف لق اما 6 فرصنملا رسكملا عسمجاو هاوف)

 _ ةفسصلا نيب لصفلا مزاي هنالو " تيقلت عون دصق هنال نافرصنملا

 وهو لقاك ب لغتلا مهوتلوا رتكملاوهو هل ةفص

 أ كلذنعء ىأي فرصا فرمدنملانيب

 00000 ا|) ةلكاشملا وتنع بال بيلغلا هوت نع بأي ولو
 | تنسحو ةلباقد ف اةدنث نص تءاسسو 00 ىلاعت هلوق لسقنم 6 نوكش

 : 'ىذلا لاق نأ رهظالا (املاسهبف دحاولا نكي مل ىذلا هل وق 0 اقنع
 ١ .لثم جورخ رواظيل ءاثو فااالو نونو واو هدحاو رخ اناقدحام نكمل

 || امدحادل وقر هيف كلف امج كلف لوذد رهظيو هنع تابرضو نونس

 00000 اا|و ايه |( ةكنطاب نوكينا بارعالاو لالا نا
 / ىغتف كلذ مل_سوأو اهونالا اها اضاعبا ثسل اهلا هنفو فو ردال

 ٍ لاق ( انصن ةحتفلاو هلوق رو ةمالع اهنو كيال تاذلا بس ةلاصالا

 ظ نيلماع ىل وهعم ىلع فطعلا لبق نم 51 رثلا اذه ةشاخلا ىف هرمس سدو

 سالاع اهفودومو

 قرفلا اه 031 كمعل

 : نال كلذو ىهتنا فئصملا هزاحا رورجحم مدقملا لومحلا ككل نيفاتخ

 0000٠١ ل فلطع ابصنو ءاببلا اهيف لماعلاو ةمضلا ىلع بفطع ةحتقلا
 : ناس ددصإ هنال ماقملا هيلع ةسرقلاو ردقملا تارعالاوه هيق لماعلاو

 || نان مالكلا م اضأ ىف بارعالا ردشنت النا كلو اهلاعو بارعالا ماسقا

 || لماع وقام 0 لح ١ اها كلو الباع هيرك ىف ةسقاك هتاتحالا

 : 1 ةيردصملاو ةيلاحلاىلع بصنلا لمتحمو هلوق ) رقتسملا فرظلاف

  ةمضااب نامسقلا نانه برعا هنا ىنعم ىلع هب .تشاخلا ف هرمس سدق لاق

 0 0 خد 1 ةمضلاب اك نيعوف سم 0



 اك رمغلاب مايقلاب ال وسلا موقنلا رف ( لضخ ىأ ءا هل وق ) نلت 90 نيقلتخم |
 كلذو هلحع ضرعلا مايق وه ىذلا مايقلا نه. هقاقتشال ةغللا خا هنت ا

 .٠ ىنامملا نم ىنعم ىا هلوق )/) لماعلاب امئاق 3 ىضتقملا ىنعملا نآلا 0

 لب هتاذ تسحم سل تارعالا هداضصتلا نال هن ىنعملا ديق اعنا ( ةروتعلا 7

 | ىنم لمح هب 5 هل وق ) ءانركذ اك ةروتعملا ىناعلا نم هنوك ردابتعاب 1
 6 ةياوعفملاىنعم لصح هب ذا م وق ) هيلا دانسالا ءاعدتسا هل نال ( ةيلعافلا | '

 لمفلا عومم ةيفوكلا لاق قلعتلا ءاعدتسا هل نال تيأرىف ىذلا لعفلاب ىا | '
 ترس ىفو نأ وف ) اههعومحم ةلضف راص هنال لوعفملا ىف لماع لعافلاو | 1

 هلو لعفلا وه لماعلاف هل-#ىف اماو هظفاىف ىا ( لماع ءابلا دب هز 0

 مالقك اروكذم نكي مل اذا اما اروك دم نفرح ناك اذا اذه بصنلا ||
 اردقم رخلا فرح لاما زاحو لماع ردقملا نا لاق نم مهنف دينا

 راص فرحلا نال لماع فاضملا نا لاق نه مهنمو هعقوم فاضملا عوقول |
 هيلا فاضمللانم صيصختتلاو فيرعتلا فاضملا بسكب اذإو ايسنم اسف |

 هعاوناو بارعالا ركذ امل 6 درفتلاف مل وق ) ىضرلا خيشلا لام هيلاو |
 2 ذي نا دارا لاحم ماسقالا كلتلو ماسقا هعاونانم دحاو لكل ناكو ا

 نكي مل ىذلا هلوق ( اهئايبل ءاقلا أف اهلاحمو ماسقالا كلن هيسقع |

 : ثا ىلع ف كك لا لباشام ىلع قاطب روهشما ف درفملا 1 امومالو ا

 انه دارملاو عومجلاو ىثملا لباشام ىلعو فاضملا لباقبام ىلعو ةلملا ||
 ةتسأا ءامسالا ريغ هنوكب هديش نم دبال ليق نا ةلباقملا ةني رش ريخآلا |!

 باجتالف مكحلا نع ةجراخ درفملايف ةلحاد اهئال عومجملاو ىتثملاب قطا امو |
 ءامسالا نا وا ةلمهم ةيضقلانا ىلع ءانب هيلع مح امف ةلخاد ريغ اهئاب | :

 هلومش ىعدتسي مكحلا لوهش نال ةجراخ ريغ ىف 4 قملاامضعبو ةسبلا
 هاي اطل اعت ا ٍلاو>الا عيمجىف دارفألا عي هلومشال دارفألا عي ١ ١
 فرءلملو فضا مل ىدلا فرم :ااريغ جار >ال ل دل فرصلملا ركذ نا عنم | 1

 اهناب باح لب سهاظاا وه 5 اقلطم فرصلملا ريغ جارخالال الصأ ماللاب |

 ناب دق لق نا اها عا ناسو دعب اهف هن و ةطساون ةلخاد ريغ ا

 حري الو 3 كلدب فتكي نا اًضرا تش ناكف فرملاه بارا دعبايف ١

 هس رم لت

 يعلي توق عب

 ل

 ع



 .المف ةملكلا رخآ نوك بجوا ام مهدنع اًةلطم لماعلا في رعت نوكي نا |

 000 0 هل هادا 1 0 _ نأ 5 دعا

 ناب ةيلومعملاو ةيلماعلا 0 داقعا ع نا 0 كلذ تدب او

 0 0 لعفلا ىف قيلعتلا ىنعم : هتدافاو نأ ىنعم هنمضت ثد ء ان ظ

 م ا 1

 ا .مسالاب ماتلا هبسشلا وا ىضتقملا هاضتقا امم صوصخم هجو ىلع اما وا
 1 ضقنلا دربال ىتح ل وعلا ىف يلا دل ىذلا لم اعلا مسالا لماعب دارأا اضياو

 ١ 2 رورجملاو راخلا ميدقن (موقش هنام هلوق) ديز كنيس ىف ءايلاب

 ]| هقدصا . علام ريغ فيررعتلا تلق نا فيرعتلا ىف هل لخدال ذا رصحللال
 1 لعفا ايمينم 5 رملاو ىضتقملا ىنعملا هب ماق امو دانسسالا ن م لك ىلع

 ا[ هو ”دعام ىا ةل الل ءالاانلف] 2 3ك ذلا رومألا داو ماعلا نم كرما

 ا لاقيالار ثمن ومسي لب ةلا. هوه مل ناو لا هنا اودقتع اذا ملكتملا ريثأتل هلآ

 د ضرعلا توفيف ةلآ هنو "دعب ام ملعب عبنتلا لع فيرا 0 توثق

 ١ روهخجا ففي رعت نع فذنصملا لودع ىف ليقام لطبسو وحلا نيود ن

 أ .نودمللا هطيض ىنك دق لوش انال هش رعت ىف ذوخأم لماعلا نال برعملل

 ا ]| ىلا موب ام لماعلا لاقول هنا ىن“ الو عبتتلا ةنؤم لماوعلا هرصحو
 | ةلألا ىف صن هنال لوالا ضارتعالا نع املس ناكل بارعالل ىضتقملا

 ا اكمل هلدحم امل ةمالع هلا لاه دقو ةلا هنا لاش دق لماعلا نا عا #

 ِ 4 ىلع اما 0 كيلا هرنار 3ك 3 هولاق ام هياع 0 ظفالا ف

 : فاما قح نلف 00 ىلع اماو 1 عض وا قئاونل الطفل

 3 :دقتلا امهنم لك قح نوكينا مزاالاو رد .آلاق لماع ٍِق ههتمالك نا ىعع

 | امهسالكنا ينل ّظ رس ف ني نإتهالا ر 3 . آلا 4

 7 2 رخأتو مدنا هلف هل الومعم راص هءأع لعفلا عوقو ثثددح نهو



 حب كارا

 نال لوقت نا كلو ةازختا ىلا ف.قخ بصخقلاو هلوق ف مالكلا اذكو ْ

 (لياقلل ليقثلا ىطعاف مل وق ) ةدمعلا بسائيف ١ تاكرملا ىوقا عفرلا |

 بصنلاو مل وق ) ريثكلل فيفا لعج اذاو لداعتلل ليلقال الوعجم ىا ه |[

 هيلا فاما نال ةمالع ىلا ةفاسضالل:جيتحا امنا كا ( قب ملال ١
 ةطساوب ال ةلضف وه امع اهزيبمت ديراف را فرح ةط_ساوب ةلدضف |

 ةدمحع سلو لعفاا ىف ىتلا ةدمعلا هاضتفا هنالف ةلذضف هنوك اما كفرا ا

 ناك 7 0 ةطساوب هيلا ةدمعلا ىنمم لاصيا نالف ةطساولاب هنا اما ا

 ىفف فرألا لمع اماؤليلنع ىيتغا كلذ ى'لخدم ف رجو هني
 هل ىلع بصنلاب فطدلا زاح اذلو هلحم ىف لمفلا لم اماو هرهاظ |

 هلوك نع نيمضو» ىف نحلا جرم مثريلف را فذح اذا هبصن رهظإو ||
 مسالا هي هيلا فنضا اف امدحا طقف ا املع قس و ةلضفال املع 1

 رورلاىف قاثلا انسنم ايسأ فود لعفلا ناف دنز مالغك فر + ربدقأل |||
 لوعفملاو غرفم ريغ ناكاذا الاب ىنئتسملا سابق ناكو ديزب 5 لا دلل ا

 واولا ناك ال 3 الاو واولا ةطساوب ةلضف اءهلال رجلا اضيا هعم |

 ناكو لعفقااو م الا ىنعي نيلسقلا دحاب صتخم ريغو فطلل لضألا ىفا

 امدعراف قف 0 امءااورب / عرفملا ىنتتسملاك ةلضفلا ريغ ىف لخ ديالا 1

 (لماعلا مل وق ) ىضرلا خينشلا مالك نم هتدفتسسا.امب كلذ لكابوصتا |
 نال هيلا اضيا هب رعت لب برعملا مكح ناب جايتحال اما هناب ىلا جيتحا
 بارعالا نغ هرخا امناو هش رغت ىف دارص همكح ىف روك ذم لماعلا |

 ءافيتسال اماو هل بيرق باس بارعالاو فالتخالا كنعلا باس هنال |[ ا

 ةدام برعملا ناف هولاق 5 نفلا اذه دصاق. ىج ىنلا عبرالا لاعلا ركذ ||

 نع هريخأتو لعاف لءاعلاو ةياغ ىناعملا ىلع ةلالدلاو ةروص بارعالاو ||
 قايسفال اعبن ةروك ذم اهنالف ةياغلا نع هريخأت اماو.سهاظ ةروصلاو ةدالإ ||
 مسالا لهاع نايب دارملاو تاذلاب ةدوصق« اهنال وا اهلا ةروصلا ناس ||

 ىجدو ةيرضنلا ةيلا بهذ 5 م.الاب ةصت# ةروتعمللا ىناعملا ناك اذا. ا

 اهيلع اينيم 8 م ماسقالا ب سحم لياق امكح وا ةقيقح لعافلاو 5 : 3

 هل وق) فيعضال فيعضلا لمأ ةفيعض ةإدضفلاو فيرعض وا (تفيفخ |١

 يع

 بسانف هلوق ا/

 هنوححلا ةدمعلا

 (قوكلايس)ىوقالا
 الوعحم ىا هلوثمل

 لعجح ىنعي لياقلل

 الب ىدعتملا ءاطعالا
 لوعفملا ىلا هطساو

 ماللااب ايدعتم ىنثلا

 لعملا ىنعم ناوضُس

 ءاطعان ا ىلع ةلالدلل

 ىنعا لياقال ليقثلا

 وه ىدلا لعافلا

 لملا قي رطب دحاو
 ىاس الق عضولاو

 هريغ ف هلو صد

 ةينابخلا لح هل

 6 وكلا ايس )



 اهب دارب هلوق 4
 ةسارعالا ريغلا

 ةمانس ل اكءاوس

 ريجو ناو ثيْع

 تاكرك يناس ريغ وأ

 طساوالاولئاوالا .

 ) وكاس ( ها

 || ريغلا 5 اهب دارب ةثبرق الب تقلطا اذا اهنكل لعف ةمضك ةسارعا ريغوا

 أ كمال 00 لوالاو نو 55 0 0 مزاحلا |

 اكس اهناف هلوق (ْ لكلا ىف لكلاف ةيفوكلا دع اماو ةيرصنلا |

 02 هل ىف ) ةيبارعالا ريغلا تاكرملايف لب 6 ةيئانبلا تاكرحلاف |

 ' كلذو 00 هة.ة> هلوق ( ا امعفر ةمضلاب هلوقك ةنيرقلاب |

 | هنع فاختن دق ن "ل عفرلا ىعدتس فدولا اذهو ةدمع مسالا ناكاذا |

 زاب لوقلاو قمل وه ميمعتلا اذه نا ىنالو ةلضفلاب ةهباشملا ةلعب |

 1 3 ومما 1 ىغاقلا ىلا هب وللا ةسمل داراو ةسسنلا امه ا |

 م 0 1

 | صاخلالو ةسارغا تناك اذاارجو ايصنو امفر اضبا يمس و هيبارعالا

 1 |[ ءفرلاو ةءضلا نيب ةمسنلاو اضرا .ةيب .اسعالا فو ردا لماش اهانعم لب اهب

 ا رخاو ةكلا نيبو !بصنلاو ةدعتفلا نإ اذكو هحونه مومت

 ا نيتفسشلا م ذب ىلوالا لود ىئاسالا كلي تاكرألا تبمس

 10 ة هصن هعبش و 0 3 ةياسثلا لوصحو اميناجحم نع امهعفر

 1 ةثلابثلا لوضع هايا كدتش هتفا ىا هتيصنق اطقاس ناك مفلا

 أَ وهو طقس ر وسكملا ذا ء ا وخر 4لنلذ و لفسالا كفلا

 درع ( ةسابلا تاك 82 ىلع قلط الو هلوق رز ىناشلا ناريخالاو

 ' 8 اعتسالا قاد طل _ مف ناو و ةيوبشلاو ةياعاذلل بصخلاو عفرلا



 ىا (مسالا مآ بارعالا لعج امتاو هلوق 0 بوانتلانع ه السم ظ

 0 1 ققحت وا 0 اب د ىف مك لخلاف لالا ققحت ر 2 الإ 1

 نيعت اذا لوشن انآل فرالاب بارعالا م ملي 5 لوالا ريدشلا ىلا

 .ناكمالا رد لفسلا بناح وهو هعرف عضوم نيعت لصالا عضو وم

 ىا 4 هتفص ىلع بارعالاو هلو و لصالا ريخأتو عرفلا ميدقت مزلالاو

 لوأدملل تافص اه اقمهو ةيلعاقلانا ىلع ءانس كلذو لولدملاو ىمسملا هفص

 لاقف ةاضفوا ةدمع هنو' ىو لادلل تافد ىذزلا خسيشلا ةيليخ دقو

 هل وق ) فوصوملا دعب فدولا ىلءلادللا نال رخ آلاف باىعالا لءج

 ليق نا 6 هيلع لادلا نع ارخأتم اضيا اهيلع لادلا نوكي نا بسنالاف
 رخاوالا سفن ةيبارعالا فورلاو رخاوالا عم ةيبارعالا تاكرملا نا

2 5 

 ناس دوصقملا ناب باح لب 'ثعضو عا يل هوا قاذلا ايهرشألا 1

 فرحلانع نامزلا بسحب ةرخأتم هو ركذ امل ةككرطاب بارعالا |
 مضف ةلعلا فو رح ضاعنا تاكرحلا نا لاقو ىذرلا خيشلا هب حرص 5

 سفو واولا ضعس لصف الأب هادلعل نايا ةقيقحلاىف فرحلا)

 هعم م. موتي 4 ع طرف نه وا فر طا دعب ب اكرملالا

 هبوخا هلع

 0 ريخالا 5 اكس رخأتلاوا ناكمالا رد لادلا نع رخل

 هل وق ىلع لجلا حصيل دحاو ربخ ندجو بصنو عقر هلوق عومش نا ىلا

 فه تببلا كلوقىف مك لجلا ىلع امدق»م فاعلا نوكيف مارال

 تاكرخلا نا معا ٠( هرخآ ىلا ةئلثلا ءامسالا هذه مل وف ) ناردجوا 1
 ةسارعا ةس ان ريعوأ ةيسانس تنال اول ةرسكو ة هدعاقو ةمض ديا كانا ئ

 ل حا سا مسج هس هس عع اح جس حش

 . لاشال رخئآلا بناحىف لعجوا فرحلاب بارعالاىف 5 هين هنزج نوضف

 .ةيراشا ( ةثلل هلوق ) لكلا نع رخأتلا مكحىف رثك الانع رخأتلا

١ 

 | لاح ناي دارملا ناب باحال هلع لادلانع ايهيلع لادلا راش
 ]| ىاذلا رخأتلا رخأتلاب دارماو لصالا وه ىذلا ةكرحلاب بارعالا

 | لوشن انال فورحال ةعبان اهنال ىتاذلا اهرخأتىف ةهيشالو قامزلاال

 ةاعوا هوك
 -  لامعتساب اللس م

 .عوضوملا طفلا

 هب واثملا ىلع ذخالا

 ”نوكف ةبوانملا يف

 لكلا ةفالسم
 تنك نأ ةمزحلاو

 ىف ةلخاد ةيوانملا

 زاوتعالا موهفم

 تناك نا ةرواحلاو :

 هنع ةجراخ

 - (قوكلاس )
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 دبالو هلوق و7

 ةمالع نم ى راطال

 ورطملا ن ود ما ظ

 اللصأ هن وكل هيلع

 هناف ىراطلا فالح

 قبسال اهنودب
 هل دالف هيلا نهذلا

 اذلو ةزيمث ةماللع نم

 ىلا زاسجملا جاتحا

 ةقيقحلا نود ةئبررق

 ( قتوكلايس )
 لع ةمزال هلوقاي
 ةفص ثدناَتلا ةغص

 ةمالعل ةقص دعب

 ( نوكلاس )
 ما اراعتسم هلوق ه

 ناب  ةنعش ةراعتسا

 قلبتلا كلو "حبب

 مثار و ذملاذخالاب

 راوتعالا نم قش
 كلذىف لمعتسملا

 ةروتمملا :قلعتلا

 ( قوكلايس )

 271 75 مع 1-
 ا ءانس ةسقت نوكي نا نيعتف فالك >الا تيبس مدع هقك لب هيض 3 0

 ' "لع ناكنلا قلطب ىد فالتخالا مداسعل أنيس هرخاىف نوكسلاو ةك را

 5 1 ل او م٠ وح ويلا ييجي

7 0 

 3 : مم تح نم فالتخالا تدس نابو فالتخالا مدع نيب لباقتلاو تاكرحلا

 ةلمفو نع مسالا نوك نه ةروتعملا ىناعملا ىضرلا خيشلا لاق ( ةيلعافلا
 3 6 قعافلامس | ةغص ىلع مراوكلا هل وف ( ةتطساوب و رجلا فرح ةطساوالاب

 0 ا ءاميآلا 1 ىديعملا نوكي : تح ىد مسيضعل موت 5 لوعفملا مسأ ةغيسصال

 7١ سايل وق ) نإلباقتم امهلعجف فاك كلذو ةلمجاىف .لصاح كلذك

 1 ْ فصولا اذهم ىلاسعملا مّصوَ نال كلذو ةبوانملا ليس ىلع 51

 ]| فصولاو بارعالا ىذتقلا فصولا اذه رابتعاب ىلاعملا نال الا سبل
 | اهدحا نوكال ادبا ايراسط اهدحا نوك وه ٍباىعالا ءاضتقا هب ىذلا
 ا ىلا كد_ثرو ةاورلا اضا هقئاونو ريدكلا نعت نذاف هلع اوترطم

1 

 مث نمو هلع و رطملا نم هل ةريع ةماللع نم ٠ ىراطال ديالو ضعن ىلع

 فخا هل باطي نا مزايال مزاللا ريغلا ىراطلاو ةنببرق ىلا زاخلا جاتحا
 هل تلتحت دقو ريسكتلاو ريغصتلا ف (6 ةملكلا ةغيص هل ريغت دق لب تامالعلا
 ار نع لآدلا هلا فاضلاك ةلقتسسم ةلك نوكي دقو قملا فك فرح
  ادحاو ءى راطلا ناك ناف ةملكلل امزال ىنعملا نايرط ناك ناو فاضملا ىف

 ١ لال ةمالبلا ىلإ ةجاحالف ءرنغ نمو هسنم. لكارت ايف ةدمس لمفلانوكك

 .ءايشالا وا نيثيشلا دحا مزاللا ىراضطلا ناك قاد ره ملا لل

 '”ىنملا اذه لثمو ع ةمزال نكم ةمالع فخا هل بلطي نا ةمكحلا قئاللاف
 | فخ ىف ىتلا دملا فور ضانعبإ هتمالع تامِخ مالا نوكي امنا
 تلعدحو فورحلا

 ظ
 ١

 0  اهضعب ًارطي دق ةملكلا ىف ىناعملا نأ وهو ىخرلا خسشلا هلاقام هان رك ذام

 َ اذه نمو باحن ىتلا دسملا فو رح ءامسالا ضعب ىف

 || لامفالافد باىعالا ءامسالايف لصالا نا لاشام هجو رهظب ريزرقثتلا

 ]| ناف ( ءالبتسالا وا دورولا ىنعم ل *: نيمضت ىلع هلوف رف ءان ءلا فورخلاو

 0000 لاش هل وق )0 طلا هلثمو هنلع لعتسمو لوتسم ءىثلا ندا
0 

 | روعتااو رواسعتلاو «ار ىزيج ندرك تسادب تسد ه راوتعالا ( ءىثلا

 0 ا 00 - سل دو وحس ولا + 7 تلا نوح را

 ا فاطم ا ما

 بف ضلال



 م مس 1س
 عمم

 برعملا ىلا ريمضلا عجرب ةسيجراخف 3 و ةينثتلا ىتمالعو ةبسسنلا ءايو |
 تج رذف كلذ نع تبا ناو ةبرعع تسيل تاودالا كلت هتقحلام نال |

 لماع لبق هذوجول ( برعم هنا ثيح نم نسل رز وف ) ةسئلا دش |
 كتل د وق روك ذملا رودلاىف لاخلا اذك و لماعلاقاطم لق لب رملا |

 ماللاو و وق ) نوملا هلبابفيو :ىشلاب موقيام ىنممب نعم عج ( قاتلا لع |
 عضو ىنعإ هل وق ) اهربخو نا مسا ىلع فوطعم ( هرخآ ىلا لديل ىف | ا
 3 جو ىناملا ىلع لديل * ء ءامسالا ف نارع لل كو ىا ارمآلا |

 كلذو ةئبرقلاو لماعلا ىلا # ةناعتسسا ريغ نم ءامسالا سفن ىف ىناعملا |

 اعسشالو ادصقال هعضو ىلا رظنال ذا ( ديعب هناف هلوف و اهناش ءانتعالل |

 ناعملا هده ىلع الاد ناك وأ فالت>الا نأ هيف ( فالتخالا لدي هل

 هب امأل 3 رح انما ضع 4 هبلا بهذ 6 فال_ة>خالا ع بارعالا ناكل ا

 ةمسسأ نا لاش نا الا هربغ فو بات ىلا اذه ىف هن ' حرض م5 فال ة>الا |

 فالتخا نا كلذ هحوو ةعانسملا نه برضي فال _ةخالا ىلا ةلالدلا |

 ثيىح نم باىعال ا ىلا ادنتسم ناك امل هيلع ةروتعملا هلوش هيلع لوادملا ىنعلا 1

 ىلع فريرعتلا اذه ترتخا امنا فنصملا لاق هلا ةلالدلا تنسن فالتخا | ْ

 أ هءامو جراما ىف ادو>وم س ١ فال: >الا نال نرخأتلا ضع فيرعل | ئ

 ةهمالع للسعخم نان ىلوا راحل ىف دو>ولاو هس دوحوم فالتخالا |

 مزار نذاف هريع ىلا فر> وا ةكرد نم لوحتلا وه فالدتخالا نالو

 اضيا لاقي نا نكميو الوا بكر ىذلا ممالاف بارعالا ققحال نا ||
 حضوملاو ساتلالا داسف ليزبامو + ىنامملا حضوبام ه بارعالا نا |
 صضهاظلا ىذرلا خس رشلا لاق فؤرخلاو تآك رآاوه تالا داسفلا ليو | ا

 ظ وهو 5 انت ملا 0 ىرت الأ فالئخالا وه بارعالا نا مهحالطماف أ

 نال رظن هسفو تاكر ا ىلع ءاساللا قاظيالو اقاسفنا فالخالا مدع ||

 لب مب بسائل ٠7 فالتخالا نأ نيس دقو ةيدس و انالتخا نش نشا / ا

 هبف سيف ىزملا ماو ابارعا هبيس نوكي نا نيمتق احا لعجت نا دل ١
 ١ ببس ىلا هيف ةجاحال ذا ةدحاو ةلاح ىلع ءاسقبلا ىا فالتخالا مدغآلا

 روفغلا دعو 2( 2 0-0

 ٍ  ثينأتا ءاتنم تاودالا هذه لبقام تاكرح اماو ماللارسكب © مكذجراو ا

 ءامسالاىف هل وق ٠

 عضونال كل ذي دق

 عراضملا ف باىعالا

 ىلع ةلالدال سيل

 - (ىقوكلايس) ىنعمل
 ريغ نم. هلوق م

 ماعلا ىلا ةناعتسا
 ةناعيمدنالا ىدع

 ىعم نيمضتس ىلا
 ها جايت>الا

 ( قوكلايس )
 ناحل هلوق :

 وه بارعالا
 مهفاقنال فاللتخالا

 ىلع لادلا نا ىلع

 بامعالاوه ناعملا

 (  قوكلايس )
 حيسخ ونام هلوق ه

 الوةنهناكنا ىناعملا

 ىنعم باىعالا نه

 مأ' راهطظالا

 داسف لب زرامو هلو"

 ناك نا ساستلالا

 تارعالا نم الدقتم
 داسفلا ةلازا ىنعع

 ىا بساس ال هل وق /

 ها لو الادح ولا ىلع

 ىاحصي.ال لب هلوقمل
 ناثلا هجولا ىلغ

 ( قوكلايس )



 م م

 ادحاو افرح لماعلا ناكاذا ام لكشي هنكل ةيشالاىف هرسدق لاق

 ةموهفملا ةسرقلا ةيبيسلا ىلا اههجارخا دنس نا ىلوالاف ةراخلا ءاءلاك

 ىلو الاف لاقاما ىهتنا اههمومع ىلع ةلوصوملاام ءاّشاو ةراحلا ءاملانم

 انهيلا امهجارخا دنس ةل الل ءايلال عجم نأ زاول باوصلاف لش مو

 ومس اذهاو ةر وما ةلعلا ةلزنع هواعج ةاحالا نالف لماسلا جورخاما

 ريثأتلا ةمالع وهو ماكتملل ريثاتلا نال ةقيقحلاب ة ةراؤم ةلع سلو "لماع

 سبل ىغتقملاو هل بيرق بنس ءىغثلا ةلآ نالف ىختقملا جورخ اماو

 احر ىت> دحلا مامتنم لعجول هرخاىلا لديل هلوقزا ىنالو كلذك
 61 ةيببسلاب اح رحل ري وق ) همام نم هلعجب مل فنصملا نكلابسح ناكل
 باس اسهناف فالتخالل ةم است 1 ةلعلاب كيليح 0 رعتلا صقل ليقنا

 |[ ةكشاعؤاز راو اهئاز >ا امألا ةيايس ةماتلا 8 سيل اناق هل بسب رق

 مسالا ىف بارعالا ققحش النا مزل بيرقلا تيسلا دا نما ناكول لاشال

 ةقالع .دقعنا بيس ءىثال بيرقلا سيسلا لوقت انال ءادشا ىكو ىذلا
 مازاتساىذتش الهنا نحال وهيدس نيب و هنيبال ءىبثلا كلذ نيبو هندي ةيلعلا

 فاتخاام لدي فاتح م لوش نا ةحيحمصلا ةرامعلاف لاشال بيسملا

 نكبشاانو قرفالف نامزلا تاّش ١ رعتلا ف لفلا 4 هةيصل در لوشانال

  لوحتلا نع ةرايبع سل فالتخالا ناب اضيا باننا نكمي ليقنا #
 | نوكساا نه لودتلانمو هنم معا لب هصوبسصخ فرحلاوا ةك را نع

 0 00 نى 1 ل 0 ص : 0 ا ١ ١ ١ ) 170005 102 ا الا ا 0 رم ا ومر هك »ا نسوا" ١ك < لا 9

 ]| تسلا ءامسالا مالك ةلالدلا ىلا ةلالدلا مدع نم. لوحتلا نمو ةكرحلاىلا
 ١ ١ عمجاواوو ىلا فلاك نب صال ةماللع هنو ىلا مال ةمالع هنوك نمو

 31 ا ةمالع بنك رتلا دعب و د عمجاو ةينثتلل ةمالع بكرتلا لبق امهناف

 ]| باوجلا اذه انلق د عملاو ةينثتلا ٌقاك ةمالع ىلا ةمالغ نمو ةيلعافللو
 | عجر نم ردا اناف ةياجلا قم صضاط ربغو فنصملا كيع قى ص ريع

 | انرعم هنوك دع هك هيف | ىلعإ فالت> الا نا برعملا ىلا رخل هلوق ريوصض

 7 بارعالا نم هرخنا 1 ناو ( ىئالغ وحن ةكرح تجرح هلوق )

 ا ا اوحسماو ب ىلاعت وقت داولا ع ع اذكو ةرييكللاملا

 | (مسما)

1 

ٍ 

8 



 5 م١

 / تلق نا.هل امزال نوكي نا مزابال ءىشلا مكتب نأ هلسساس 6 رسإ 7 |
 امزال نوكي ذئئيحو ةنمزالا دحاب لماوعلاب فالتخالا ديَش نأ زوجي أ

 مالكلا فرص هيف اناق هلامزال فرظلاب هدييقت لبق نكيملناو برعملل
 زاول مزال ريغ اضيا دييقتلا كلذ دعب هلا عم ةرورضالب سهاظلا نع

 ةلطاق مل ةنمزالا نم 'ىشىف لماع هسعم ققحتي ل برعم ققحت نأ
 فالتخالا ةيلعف رداشتملا ناك اللو همزاولنم لماوعلاب فالتخالا

 ىذلا فالتخالا لمشن ىنعم لوالا فالتخالاب دارها لبقو هل ض رعت

 فالتخالاب هنع ربعدقو دوجولا ىناثلا التخالاو قانبلا هلاح هآدسم

 طش عما ىلع ةلخادلا ماللاناف لماعلا سنج لماوعلابو ةلكاسشملل أ[

 نوكيال مكلا اذهنا ىحالا ةياغ مل وق ) هلك كلذ دعب ىنالو ةيعمللا |[
 امباو ىنمملا ىلا سايقلاب ةيفاضالا هصاوخ ىا م ةلماشلا هصاوخ نه

 هتصاخ لقب ملو همكح ايه لاق كلذلو عراخملا ىف هدوجول كلذ انلق |

 ققحتبال نا ىلع ىنبم ةلماشلا هصاوخ نم سيل هناب لوقلانا قالو |[

 لماوع اهيف ققحنولذا ةنمزالانم ءىشىف لماوع ةضورفملا ةروصلاىف |[!

 لكل ةلماش ثسيل اهنكل برعم وهام لكل ةلماش هتصاخ ناك ةنمزالايف |

 بارعالا ىماةرهش هيلعةنيرقلا ناك (فرحوا ةكرحىاد] وق) تقو |
 هدعب ىنالو ءامسالا باسعا طيضىف هرك ذيساموا فروا ةكرح هلناب |

 ريغتنال عماج ريغفيرعتلاناب هيلع ضرتعا 6 هبهرخا فاتخا هل وق ) |
 ناب هنع اوباحاو .نونااوه رخ الاذا رخ الا فسل نوماسمو ناملسم ||

 ةئيلا هذه نا هب اودارا مهلعلو درفملا ىف نيوتتلاكامهيف نونلا |
 رظنلاب هيلع قباسلا فرلا لعجينا زاح تاقوالا ضعبىف هيف تدجوامل |
 ةينثثلل ةمالع هنوك ىلا رظنلاب ناك ناو رخ آلا مكحىف ةيثيحلا هذه ىلا |

 نوكال دق هنال تاقوالا ضءنىف انلق اماو رخ آلامكح ىف نسل عمجاو

 ماللا عاتجا عانتمال ماللاب نيف رعملا عمساو ىتملاف كلذو نيونتلا ةلنمب |
 امكفاناذ هلوحت .ىارخ آلا فالتخااما ( ةفصوا اناذ مل وق ) نيوتتلاو |

 ديز ةمض لوح امكف ةفص هلوحناماو كابا فلا ىلا كوباواو لوحش ١

 انيندوك كشر اكو ( ىغتقملاو لماعلا دربال يل وف م( ةحتقملا |



 ونم فالتخا هلوثال

 قى هرشا للا او

 تمهفتسا اذاىخرلا

 رولدنب نع نع. '

 تفقوو لقاعر وكنم

 تل راج نغ نك
 كلذ بارعا ةءاكح
 ةءاكحو ر وك ذملا

 هعمج وهيل تاماللع

 نم ةظفلوف هكناثو

 ناك اذه ىلعف ها

 لوش, نا ىلوالا

 دنيز لدي ليس

 ( نوكلايس )

 دي ا

 ( لمعلا ىف هنوكب اهئالتخا انصصخ امتاو م وق ) ركس تررمو

 هرخآ ةروص ىا ( هرخا ظفا فلتي ىا مل وق ) ناونعلا هنع ءىنياك

 سفن ريدقت بسحم ناك ءاوس ريدقتلا بسحب هرخا فلتخحىا ( هريدقتوا )
 ئ ضاقو لع ف 6 هتفد ريدقتو هريدقوا "يما ف م طف رخالا

 عنتمال اهرخآ ناف ىالغو ىلبح ىف
 هلوقنع عنتمي ناك نا و م ؟4لطلاو ضرفلا بسسحن بارعالا لوةنغع

 افالتخاىا © ربدشتوا ظفا 00 فاتخم :ىا مل وق ) جراخلا بسحب
 اظوفلم افالتخا لش اتاو صام ىلع ريدقتلا ىلاوا ةروصلاىلا ابوسنم

 هليبس راسيثعاب ازا ظوفلم فالتخالا نال فوصوملا فدحت اردقموا

 اليصفن اريدقتوا اظفل هلوق لمح م و أظفل ةك رألا تاعجول هيهسو

 رخال لماعلان ال ةردقموا ةظوفام لماوعلا تناك ءاوس ى١ لئماوعال

 ىتآلا هلوق مياليال هنالو ابونءم نوكي دق هنال ردقملاو ظوفلملاف
 صضالا نال كلذو ءامسالا نارعا طبض ناسىف ىطفللاو ىريدقتلا

 ىف 6 طقف ةفصلاب هر بقنا بسس وا

 | ثررعو دنا تنار هل وق ) اريدقتوا اظفل هلوق هيلا ريشلامىلا ةراشا هنا ظ

 نيماسم تيأر اناوقو هل وف ) ىلح تريعو رش ترو # دنع

 هلوحش رهظي نذاف نيتروصلا نيتاه لولادم ىا ( نيمل سمي تررمو
  ىذلا بصنلا ىه ةمالع ىا ( بصنلا ةمالع مل وق ) عومجللاو ىنثملل
 ققحال تاقزاف مل وق ) رخلا ةمالع هيلع سقو ةيلوعفملا ىلع لد

 ا « هلوقىلا 6 بكر اذا لئماوعلا ىفالو برعملا رخاىفال فالتخالا
 | بق اداتعلا ناكاذا الا ن وكيل لماسعلا عم بك رثلا تلقنا ءادتبا

 أ متع ىذلا بيكزتلاب اقوبسم ءادّبا لماعلا عم بيك رثلا نوك. نا زوشل
 أ بيجا لماوغلافو برعملا رخاىف فالاتخالا ققحتش نايوذعم نالاماع همه

 0 كلذو لمعلايف اهفالّتخا يما" لماوعلا فالتخاب دارملا ناب

 | اذهتلت هل ٍ ( عف ةرلاالا سيل ىونمملا لماعلا لمت نال ضرف اهف

 7 (م-)

 ا هلوق) اهساراص هنأب بسبجأ لما وع ىلع لماع 0 ءاحخ 08 لععاوف ىلع

 "| ١ تءارو ديز ءاع هنع مهفتسملا لع ةلخادلا لمماودلا قالثخاب

 أ
 ا
 أ
 7 1 ا

' 0 

 ع

 لول ١
 هه
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 زيني نإ نط يع ع سو ه5 ح>

 مكحتلاط_هو نوكي نال لاسم هجوب برعملا لعي نا برعملا فيرعت | ا
 برعم اذه لاش, ناب لءاوءلا ىفالتخاب هرخآ فاتخحام كلذوا اذه نا |

 هءرخآ فلتخام اذهف لماوعلا قالتخاب هرخسآ فمات امم ير نا
 فنصملا فيرعت نم ملاصلا هجولا لوصح ىف ةهيسشالو لماوعلا فالتخاب

 لصالا "ىم هشيم نك ضع ىا برءمديز ماقىف ديز لاش نا ةحيصل

 هرخآ ف اتخي امم ديزف لماوعلا فالتخاب هرخآ فلتخحم امن برعم لكو |
 هنم.لصاملا هجولاناف روهلا في رمت ىالخم لياوعلا ىالتخا

 را نمضوف هسفن ىلع ءىثلا مدشت موزال.اطسو نوكي نال 3 ريغ

 ىا برعم روكأالملا لاثملا ىف ديز تاق اذا كنال كالذو هنمضىالوا

 فالتخلاب رخل فلتخاام برعم لكو لماوعلا فالتخابء وتلا بانا

 ىرغصلا نوكينا مز لماوعلا ىالتخاب هرخآ فاتخا امث دب زف لماوعلا

 ةطساوب وا ءادّسا اهنع ةرخأتم هحتنلاو ةمدقتم ىرغصلاو ةحتنلا نيع

 ةف رعم نم هلوش ىرغصلا ىلا راشادقو هسفن ىلع ءىشثلا مدقت مزاف ليلدلا |[

 فرعءننا هلوش ةحتنلا ىلاو برعءه كاذوا اذهنا ةقرعم نمىا برعملا ظ

 طسولا ىلاو لماوعلا فالتخاب هرخا فاتخئامم برعم هنا ف عام ىادنا |
 موهفم بدسس قا هب هش رعتو فالتخالا اذه ةفرعع“ ةلسصاح هلوش ش

 0 بج جس حجوا ال7751

 فقوت هه برعم اذه ناب قيدصتلا نأف هب هم وهفم ف رعلو فالاتخالا :

 ىرغصلا لاّشال فالتخالاب هشبرهآ بنسب لصاحلا برءملا روصت لبا

 ٠ لوشانال هسفن ىلغ ءىثلا مدقت مزاي الف ةلصفم ةحشنلاو ةلمع 6

 . ىلع فمقوتم فالتخالا موهفم سفس مك ا ناف فقوتلاف ليصفتلا

  1ةرتسال سهاظ اذهو ليصفتلاو لامحالا ثروصىف ةدحاو هو هروصت

 لادلا تاذ لد قيقحلا لديتلاب دارملا( نا كح وا ةقيقح هلوف هيلع و

 عم هدأ 86-3 لد 0 لعبا ا ١ تاذلا ءاش 12 6 ١ لدن

 0 هب موش ا موقت لب فزرحلاب مونال ةك لازال ةقيلبا :

 عيال ةفش ناك اذا العافزإ لكحل ة فص ناك اذا العافنا ليقنا ( لماوغلا فالتخاب هلوق) هع '

 نم دوسصقملا نا ةنانس و فيرعتلا نه دوصقملا ىف داسفلا لب داسدف ||



 مب رمسشل ل هلوق

 لعج ىا ءاننلا هلسا
 ملو ةيناس ةفاضالا

 هلصا بم ىنعم اهلعجي
 مسا ةفاضا نوكي ناب
 هرمنا نول
 هلصاق ىندسوا

 هلسصأل ىنبموا
 ( ىوكلايس )

 اد

 4عم لماعلا ققحن قعك هعم همامضنا لد اعلا 0 هببكا شب داري نأ بدعم و

 ةكراشملاوه ىذلا هابشالارسف ( بسانس ىا هبشإمل ىذلا هل وق)
 كلذو كلذن هرسف فنصملا نال هنم معا ىه ىتلا ةيسانملاب ةيفكلاىف

 بسانام ىنملا لاق اذلو لوالا ةييصوصخال قاثلاوه باىعالا عئام نا

 مزليالف ىبملا ثحيفف ةنيبم 6 باسعالا عنمف ةرئؤم ةبسانم ولو )
 نيبملو ةوق اهل ىتلا ةيسانملاب ةيسانملا رسف اذا هيف مزل. اك ةلاهج فيرعتلا ىف

 وه ىذلا ىنملا ىا هل وق ب ادارمصهمومع نسلو اعساو اضرع ةوقللناف

 رصخحال ىنمملا اذهب هنال ءانبلا هلصا اع رسشل 4 6 ءاتبلإف لصالا
 ضراعلاسهيف بارعالا امئاو ءانبلا لامفالا عي لصا نال ةثلثلاف
 نه رداتملا نال صهاظاان ء ةراس.ءلاف رص هيف نالو مسالا ةهباشملا

 رداتملاو .ةورسلا نود ةلاصالا بسحن كلذو ىنيم هنا لصالا ىنم

 :بارعالاهل ضرع وا هلصاوهاك ىن ءانبسدا هلصانا ءانبلا هلصاام نم

 ل مهضعب دازو فننصملا همع ناك هرخا ىلا ( ينانلاوعو دل وق(

 ةمالعلانا ىنعي هرخا ىلا 6 ةمالعلا ربتعاف مل وق ) ةلجىه ثيحنم

 هيأ بارعالا باسسا دوجول الباق هنوكحب برعملا ققحنىف ىنتكا
 هب فتك فاصملاو ديزك دجوتملوا ديز ماقفف ديزك تدجو ءاوس
 ىطعي نال مسالا قحتس اهب ىتلا باسالا دوجو ةيلاقلا عم داز لب

 لصالا ىندل ةهباشملا مدعو هعم ل اعلاق قو بيك رئااىهو بارعآلا

 دوجوو برعءملا ظفانم كلذىف اوءقو مهن اك ( روهمخادلنع هل وق )
 كلذ نا اوف رعب مو كلذ ةيف رعلا هتققح نا اومثوتف هدارفا باىعالا

 ةف رعم ىا ( كلذك ابهماكحاب فراعلاناف م وق ) ةقرافملا هضراوعنم

 فال هيثرو نّودملا هعمحام عت نع نغتسم مهنم عامسلاو عبتتلا

 نودملا لملم جاتحم هناف اهماكحا فرعءملو عبش وأ الصأ عشنا نم

 نكيمل ناو اقافثا وحتنلا يسع ىلعتلا كلذف ليلدلاعم ناكنا لعتلا كلذو
 دوصقملاف هلوف 7 هيف فالتخا ىلع هنع ةياكح وا ودالا ِي وهف هعم

 في رعتلا سفن ىف سلنا ىلا راشا هرخا ىلا 6 برعملا هفرعم نم

 "م داق )

 ى وئءم هات اعاف 0 الامل هلماع عم ابيك رث لش 1 هلماع هعم قع

 ا



 7# ع

 تالا ديز مدق موب كتيئاوحت فيرعتلا نع لعفلا ولخ عم هب. ىفاضملا |

 دل وف ) مهمالكف هلثم ءىجبو لاثملا اذه ةح نمضا الفانا اما درابلاوا |

 لحموهو داسفلا ةلازاوا راهظالا ىنعي بارعالانم 5 « برعم وهو |

 تاعجاذا ةملكلا تبعا نموا ساستلالا داسف ةلازاو ىناعملا راسهظا |
 نارعالان أ رابتعال ىفرعلا باعلان مال هان هجولاوءاهف بارع |
 زاحول هنا هيفو حاضبالا ىف اذك ءارلارسكب برعم سايقلانال هيف ققحي ||

 هرك ذام سايقلان وكي ىتح ةفصال ناكم مسا ن وكنا زال هني ةغض دخلا

 كلذو ريغَتلا مهعو رارقلا هيف دوصقملا ءانبلانم 6 ىننمو ء] وف 2

 ءافلا 6 برعملاف هَل وق ) ءانبلاب ريغتنال ةئيه بلاقف هغوص هبش هلال |
 رك ذ نوك رسفملاىلع بيقعتلل ةعوضوملا ءافلا لو>دل ححصللاو ريسفتلل |

 مسالا وه ىذلا مسقلا ىلا ةراشالاو دهعلل مسالا ادهىلع ةل>ادلا ماللانا ١ ١

 ( مسالا ىا هل ف ) هماستاو مسالا لاوخا ركاذ هنال كلذو برعملا 1

 قدصي هنال درطم ريغ فيررعتلانانم لاقبام هب عفدنيو ماسقملا ةنبرش |

 هبسشيإال ؛ىثثلا نال لصالا ىنبم هبيسشيمل بكرم هنا لصالا ىتبم ىلع |
 ققح ابيكرت هلوشب مفدني ضقنلا كلذهب عقدت اكو هسفن بساشإلو ١

 ليقو قيقحتلل ذئنيح مسالا رك ذف لصالا ىنمل لماعالذا لماعلا هعم

 ه.شي ةثل' اماسقا هلزال هسفنأ ءىثاا ةهباشم موزل مسنالالا هعف د ىف أ

 ةهباشملاه ةيفثملا ةهباشملازا لاق نأ زاومل ثحب هيفو اضءب اهضعب |[
 نوكينا مزاو رودلامزل الاو هنع ةيفنم ةهباشملا هذهو ءانبلل ةبجوملا ||

 بكرا( هربغ 0 بكر ىذلا هلوق ) هسفنسال ةهباشملا ضراعل هؤانس 1 ْ

 عومج يناثلا ىنءملابو دز ماقىف ديز لوالا ىنعملاب بك رملاف نمي لمعتسيو |!
 هيلع ضرتعاو حفر امهعومجلو جور نيف, ادحال لاش 6 ديز مأق ||

 ةلو# تاشرعتلاف ظافلالاو ىناثلا ىنملاوه بكرملانم ردايتملان ا |

 | ابكر هل وف ) كبلعب لثم ىلع فيرعتلا قدص هاظلاف رابتملا ىلع |

 لاش راهظالا ىعم

 لجرلا ب ىعا
 فاو نب اذا

 .ةيدعتلل ةزمهلاف

 داشتلا هلا زآ وا هل وق

 هن عه تب نع ند

 2 برعو تدسف اذا

 نفع اذا ح رحلا

 ةزمهلاف دسفو

 هتيكشاىفاك ةلازالل
 ( نوكلاس)



 ىنمال ىا هلوث 9
 ىنعع ىا ملا ثعات

 هنم دخؤي نا حعصل

 وهوامهيلكل تا

 فردر دق ةسنلا

 اوسع ناساو 1
 هبلا ايوبسنم وا

 ( قوكلايس )

 ديا ذا

 ىردصملا ىنعملا انلق مسالاىفالا 0 ىهسأ قعم وهو ىردصملا

 ىنملاوال فيكو ديقلا كلذل اص لعفلاوا ردصملا بلاقىف ناك ءاوس

 هيلع لولد اوه ىذلا نامزال فورظم لعفلاب هلع لولدملا ىردصملا

 طبرلا ناف ديزب تررمع ىتألا ضقنلا حصي مل كلذ حصول اضياو لمفلاب

 كلذو (هبفيفختلاو مل وق ) ديزورورملا نيبالا سيلءابلاب هياعلولدملا
 اماو هيو>اىف كلذ نم ءىش دجوبالو هماقم موشاموا نيونتلا فذح

 ةفاضالانرسسف اماو مَّل ْوَق ) بابال ادرط هيلعلومحف هجولا نسحلا

 امثاو اعيمج هيلا فاضملاو فاضملل تعان ىنععال ىا وه. ( افاضم ءىثلانوكب

 هنلا ردت ىلع لبلد ال ذا هنلا انا 3 لأ نوك ةلباقمف هلعجب ل

 فرح ردقت هفاضالاف هريس سدق هلوقلو ديعب دائسالا ىلع فطعلاو

 ثيح نيلام>الا نبذه نيب لصفملاةرابع دكر فنصملانالو اقلطم رجلا
 اقلطم ةفاضالا اهب درب مل هنا الا صاوخلا نم ىنعي كلذك ةفاضالاو لاق

 هناال عيمجا الارأ قاطلا دارا انماو لمفلا ىلا فاضت نامزلا ءايما ناف
 ةداراحصي فيك تاقنا * ىهتنا ردصملا ليوأتب لعفلاىلا فاضي امئا

 هسيقم ةلاح نيفاضملا نيب دخت اناىف ةهيسشال اناق ةفاضالا نم عيمجا

 ان روس زو< اهل اىعدب هلولف ىرخا ىلا ةراثو فرطومللا ةران

 ىعديوا اهل ةعوضوم , ةفاضالا" ةظفا ناو نيف رطلا ةيسصصوصخ نع
 ىلع عيملا ل لمحو هن زاجم ىه كرتسشم ردق ىلع ةفامالا قالطا نا
 ] ىلاةراشا 6 ةلمجاوا لمفلانال مل وق ) ديعب لدبلا ليبس ىلع اهتدارا
 ىناثلا ىلا مهضعب بهذو هاناشاةلوالا 5 فصملا بهذ نيلوقلا فاللث>ا

 ديز مدق مو. كتبنا وحنىف اظفاديلا فاضملا نأ ىهاظلا ىضرلا خيشلا لاق

 ريماآلا جاجحلانمز كتينا كلوقىف م ءمسالان ا5 هدح و لعفلاال ةيلعفلا ةلكحا

 للا املا هللا فاشملاوه ردصملاف ىنملاثح نماماو اهيلافاضملا

 || ايضرصلوقلا اذهنوكينا ىئشي (ردصملا ليوأتب اذهلاق دقو مل وق )
 | صاصتخاوهيلا ةفاضالل مزال رخلا ناف را صاصتخانمقباسلا فااخم الثا
 فاضملاايسامف فف:ضملا] وق فلاح ال او موزاملاصاصتخ الم زاّدسم مزاللا

 هيلادانسالا نعىنأباك ةفاضالا نعىنأي هان رك ذاكلمفلا ىنعم نال و مسا لك هيلا

 ( لق )



 فر>لوالادضعيو مسالاىلا لعفلا ىنءم رف رحوا ؟ رطابالا لس ْ
 فرح را سيل ىذلا رجااما ىا ( ةظفللا ةفاضالااماو مل وُق) م مزجلا

 مش صتخي نا اهددا ناسيه>و ىلع ةروصتم اتمناب 1 ةفلاخعملل ناس

 طاض ريغ هاثعم لالقتسسا مدعا فرحلانال لعفلا الا سيل لباقملا
 لعفلاو هل خ ديناب مسالا ىلع ديزي نا اههرناتو ءىش هيلا فاض نال

 هيلا| د: مهن 8 0 0 1 هيلا أكس ءوشلا نوك هب دا نملأوا هلوف 2(

 لاق هعونب لب ةصوصخلال هيلع م ىلا داربو رك ذيدق صاخلا

 لاَ نا نم رصخا هناءادالا اذه ةدئافو د و مسا عون ىلا دانسالاو |!

 وهو ضاصتخالا ىف هللخدال امل هف ضرعءتالناو هيلا ادنسم ءىثلا نوك ||
 ةفاضالا ريتعي مث ةفاضالا لبق ربتعي دق فاّضملاب قلعتملا مكحلا ناوا ءىثلا || ٠

 ةيحللاو ةيحالا لجرلا ةمالع هاننعم نا هتبلل لجرلا ةمالعىف لاشك

 هانعمنا انهه لوقن اذكف مكمل ديك أتل ةفاضالاف هب ةصتخم هيلا ةفاضم
 رظنن نأ بح ةلمخاو مسالاوه *وشلاكلذو. وش نا دانسالا هصاوخ نم

 كلذ ناكءاوس اديفم مكملا نوكي ىت> قلظملا هيلا.فاضملا صوصخم لا

 ريمضلا عجرب لوقلاو هدعبوا هيلا فاضملا صوصخ ىلا رظنلا لبق رظنلا

 نا ىنعي (لعفلان الد وق ه ديعب ظفالاىلاوا عابطلا ف زوك رملاةىثلاىلا

 ىنعم فال ريغال هباطس سم مآ ىلا اقاسخو لعفلا ىنعم تظحال برعلا
 اذافءىش هيلا قاسسنموا *ىش ىلا قاسنم هجو ىلعال هتظحال هناف مسالا | 7

 صيضختلابدا رملا ع رق لا نم + مل وق زو نيل اقثملل اًكاصناك ١

 صيصُخت هلا لشالف 5 ةعيطلاالا لعفلاب داربالو دارفالا كارتشا لئاقت َ 1

 ةهشالو ةعبطلا سخن هناذبص موي برض لو نآ ناو لبآ ٠ ا
 راح صيصختتلا نم عونلا اذهنا قالو صيصختلل ةفاضالا هذه ناىف ُ

 هانعم رايتعاب هنف هنابرج تاقناف * لاخلاو فرظلاب هصيصختك لعفلاىف |

 اهفالا نوكيال هنالوا ةيونعملل عرف اهنالف ةيظفللا ةفاضالاىفاك رجلا
 (صت# ناب دز وق (ْ كالذك نانوكيال ف رلاو لعفلاوال وءفمواالعاف ناك

 نا كلذ هيجوتو ةدئافلا نع مكحلا ال1خالاو مالكلا قابس هيضتشاك

 فرد ىا هلوق

 قع ملا را هرئا[

 ىنملاب امأ نجلا نا

 ىردصملا

 ( قوكلايس )
 مز اف رح هلوق#

 هرأآ ف رح هنأف

 مزجلا اماو مزجلا

 عسطقلا ىو

 ( نوكلابس )

 ةفلاخلا ىننل ال

 نق

 هنال دسعل هلوق ه

 قوسلان ع جورخ

 ( قوكلابس )
 ةعيطلا الا هلوق <
 ثيح نم موهفملاىا

 ( ىوكلايس ) وه
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 اهناف اًقالطم ماللاال دهعلاو سنجلا ىف ةرصحتم» و لفكسملا ىنعملا نيدعتل

 ىلع ةلخادلا ماللاك سنجالو دهعالف هيف نييعتالو ظفللا ىلع لخدئدق

 هولاق اذكه ( ةقباطم ظفالاهيلع لد, مل وق ) ىلظفللا في.رعتلاب فرعملا
 مسالا ىلع ماللا لخديالنا مزل قيقحلا اهانمم ةَشاطملاب ديراول هنا هيفو

 ةيئمض ةيعمت ريغ ةلالد اهيديراولو كلذك سلو ىزاجلا هانعمىف المعتم
 ًالوخد ةيسنلاو نامزلا نع د.رملا لعفلا ىلع ماللا لود زاوج مزل

 هيلع اهاوخد زاوج ىضتقاناو ليلعتلا اذهنا لاش ناالا مهللا اسايق

 مسالا فالحب هعضو اهاضتقا ىتاا ةلاسللا هيلع اهلوذ دنع ىنا ن ل

 ْش هلوف ) ةمسنلا نع لعفلا دب رن حصل لاش وا ةححدءصم هتلاح اكن اف

 تسل اهنا صاوخلا كلتنا 3 ( سلا ؟ساوبألا اس اكللذكو
 مسالا ريغىف اهدوجول ةيفاضا لب ةيقيقح ةصاخ اهرثكأ تسل ةلماش
 ناس ىوط كلذلوهيف .دجوب.ال ىنعملاب ديرا اذا من هائعم هيدر اذ اذا

 نءضتم اهنم الكنال سلا هذه راتخا هنا يلعا مث « ساكتنالاو دارطالا
 صاصتخال نهضتم راو في رءتلاعاونال ةئمضتم ماللاناف ةريثك صاوخل
 اهناعمو هفانصا صاصتخال نونتلاو ةريثك ىهو.رلا فورح
 صيصختلاو فيررعتلاو هيلا افاضموا افاضم هنوك صاصتخال ةفاضالاو

 الوغفمو لاحاذو افوصوم هن وك صاصتخال هيلا دانسالاو فيفختلاو

 قاعلما ملعف ةينيم ةريثك ايازمو صاوخ صاوخلا كلتا اضياو ازبمتو
 راب دارا ( رجلا لوخد اهنمو مل وُق ) صارحلانم اهريغىف دجونال
 ىلع افطع نوكي ذئنحو هيلا ةفاضالا ىلع لادلا ىهاظلا وه

 ىلع افطع ناك الوه# رج ردصم رجلا ديراولو هلحموا هظفل ماللا

 ] هني نأ عم نبونتلا ىلع 1 مدق امناو نول ةيلع سفو ماللا لوخد

 نيوتتلا ناك ةلكفف اعمتجا اذا امهنال لباقتلا ةيسانم تفيرعتلا مال نيبو
 اهعقوم ردد صلان الف امهيلع ماللا ميشتاماو دوجولايف هيندغ ا رخاتم

 ةيونعملا نه رهظا هو: ةيظفل اهنالف قبام ىلع ةثلثلا ميد اماو ْ
  هنالق ةفاضالاىلع هيلا دانسالا مده اماو صاصتخالا ىلع ةلالدلاىف

 1 سا ارا لاا سنان لاس رشيتسطلت لاما سلسال 11مل ىا )ع رطافرحرتاهنال رإ وق ) ة ةريثك صاوخ هنمضتلو مالكلا رادم

 (فر>- )

 ا ا

 050ج عيل 1 0 ا ما
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 هدخاب قرعلاو ىوغللا ىنعملا نيد ةيسانملا ىلا ةراشا هريغق دجوالو

 ضعب نع اهزاشا دوصقملا نآل ماب فن رعتلا نوك نع شاحش ملو هق

 َج راك انام ةلظفل صصخ نا كلو ماعلا ضرعلاو سنخ لا وهو اهادعام

 ىنعملا تناك ول ةصامنلا نا ىنيالو لاثملا ةداهتب لومحملا
 ناكل دخلا ظفل هديؤيو هيلع حارمشلا قابطاو نمالا صاظوهام ىفرعلا

 دملا رك ذ ىهو ةروهشملا ةحماسملا ليبقنه اهنم تاروك ذملا دع

 لاقاعاو اهلوخد رايتعاب ماللا ىا ( ماللال وخد مْل وق ) قتشملا ةداراو

 بسحب كلذ نوكح,نا صاصتخالاب م ؟هلانم رداشملا نال كلذ

 000 رعتلا مآل ىا هلوق) اهني شالو اهب ا فاصئاالو ىفاصتالا

 فاضملا نم لدب اهيف ماللا نآكف ءادسالا مالو صال مآل نع زارتحا

 لمعتساال ناسال عقاولا ناس ريسفتلاو ىنهذلاو ىج راخلا دهرا هيلا

 ىط نم ةليدق ىهو ريمح ةغلىف 6( ميمللداماش ناكل هلوف ( هيف طفللا

 مسالاب هصاصتخا روهظل وكل ض رعب هنكل ءادنلا فرط اضيا الماشو

 هملع هلوق لثم ىف هلاوق رب ءاممالا ضعبالا سل ءادنال لباقلا ناف القع

 رفسماىف مايصما ربما نما لاق ”ىزيمح باوجىف ( مالسلاو ةالصلا

 كون نأ ناومعو تاغللا ضن هضاصضتخالو 6 ةتريذ مدعل مل وق )

 (هرابتخاف وهل وف) في رعتلامال نم لدب ىهىلب في رعتلل تسيل ميلانا

 ىلع ماللا هراش>ا ىثوا في رعتلا ف رد ىلع ماللا هرايتحا نهض ىا

 نال 6 اهدحوماللا و مل وق ل ةراشالا هذه فلالاوا ماللاو فاالا
 ٠ هضيشن ليلد اذكف . نكاس فرح مليلدو ركتتلا فن رعتلا ضنش

 انهيلع تديز هلوف ( اهاليلد قئاوتمو لالا ناضيقنلا قفاوتي

 ةفخلا نال عضاوملا 80 ةروسكم اهنا م ةحوتفم ) لصؤلا ةزه

 نكيملول اضياو 6 لهك لااهناىلا مل وق ) اهلامعتسا ةرثكل ةبولطم اهيف
 اهنا ىلا هلق ) قيسدق هرذعنا هنفو ةزمهلا ةرسسك بسانملا ناك لهك

 هبال هلوث “ نلت 0 لسولا ف هف دو 3 هقعضصل 6 هرم

 ا هي ديرا ىذلا دمار ةلخادلا ا ى رش زلا هفنص ئذذلا

: 0 

 دي لو 2 فلعل ل يأ ن
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 صلاخلا ىا حقلا ىنرعلا ىذرلا خيشلا لاق اهيناعملال ةيجالطصالا لاعفالل

 ءامسا هيف لخ دف م] وق) تكسا ظفا هلاب رطخي مل هنا عم هص لوقب امير

 لامفالل اهتفلاخم لاعفاب تسبل اهنا اولاق ناىلع مهامح ىذلا (لاعفالا
 ا نوكاو فيرعتلا مالو :نيوثتلاك لاعفالا لضال ال الوبفو ةفيص

 (اردصم لمعتسي دق هناف ديور وحن مل وق ) ارورجو اراح اهضعبو اف رظ
 ميخ رت ريغصل قفر. ىا دورا ردصم داورا رغصم وهو ديز ديور وح

 تبثي مل ىا (حيرصض ريغوا مل وق) البلق اريغص ناكولو اقفر قفرا ىا
 ليلد ماق هنال لصالا ىف.اردصم نوكي نا هبشي هنكل اردصم هلامعتسا

 اسهلصا نوكي ام هبشاو لصا نع لاعفالا ىناعم ىلا ةلوقنم اهأوك ىلع
 ديز دور وحن نم اهتاوخاب اهقاحلالو انزو امهندب ةيسانملل رداصملا

 سدق لاق ةيقوقك ةيهيه تاهيه لصاف (ةاقوق نزو ىلع هل وف )
 للعف نزو ىلع ءاقبقو ةاقوق حيصت .ىا قوات ةجاحدلا ةيشاخشلاىف هرم

 مزلا ىا «اديز كيلعور) مدقتى ا «اديزكماما وحن هل وق الالعت وةلاعفو

 .لاحلل هنا نم ليقام ىلع حجارلا وهو ( هك ارتشا ريدقت ىلبع هناف هلوقش)

 مدق ربخ (هصاوخ نمو مل وق ) سكعلاب وا ازاجم لابقتساللو ةقيقح
 ىلاعت هلوقىف فاسشثكلا بحاص لاق ام ًادتبم وا رضقللوا هن مامهالل

 روكذملا نأ ذئنيح مهفي لاقي نأ دعب الو هانمأ لوب نم سانا نموؤ#

 ىلا (امتزذك ىلع ةرثكلا ممح ةغيسصصب اهبنم مْل وق ) كورتملا نم لقا

 (ةيضيعمتلا نع و مل وق ) نيثلث نم اميرق غابت اهنا اولاق ةرسثعلا ز واع
 ةيئادتبا تاكحا درفم ىلع تاخد ولف عملا ىلع اهلاوخد ةئيرش
  مهش لاشال # ناسنالا نموا سانلا نم اذه كلوق هيلع دهشي ةيلاصتا
 حصيإل هنا عم هيبنتلا نع راع هنكل احيمص مكمحلا ناكل نمي تاي ملول هنا هنم
 سس نكاو كلذ موزل مسنال لوقن انال * ةرشع ةرثكلا عمج لفا ةبتيم نال

 ةلقلا عمح نيبو هيب ق رفال ذا ةرمشعلا هتللىمم لقا نأ ملبن الف

 كلذف رخآآلا ماقم اهنم لك موب اما ريثكف مس نّيلو ةلقلا بناح ىف

 1 يعرف كقحأو

 ( هربغ ىف دجوب الو 4 صتخام ء ثلا ةصاخو هاوقز ربع ريغ راح

 ءىشلاىف دجوبام لش مل ناو ىلسلا هتزج نم صتخم هنمضتي ا ريسفت
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 دحاب مأ وف ) نرتقم ريغ هلوش جرم ناىلا جتحم ضف لقسم ريغ ةسنلا ىلع

 تفك اهيماةرهشوهدعب انامز وهلبق انامزو هيف تنا انام ىنعي (ةثاثلا ةنمزالا

 ديعب وهو هنع لاح وا « ىنعملل ةقح دعت ةقص وهف هلوق) ريسفتلا هن وم

 لقتسسملا ىنعملا نارتقا مدعب دارملا ىا (نارتقالا مدعب دارملاو عل وف )

 قوبسملاريغلا عضولاىا (لوالا دل وق ) عضولا بسحب مدعلا كلذ نوكينا

 ديزي هيف لخدف'بكىم وا لعف وا مسا عضو عسضولا كلذ ناك ءاوس
 مهفلا ىف ةثلثلا ةئمزالا دحاب نرتقم ريغ ىملعلا اهانعم نال نيماع ركشيو

 اا هيف لخدو لمفلا عسضو كلذ و لوألا عضوألا بسحب انني

 عضولا نس هئلثلا ةنئمزالا دحاب ةنرتقملا اهمئاعم نال لامفالا ءامسأ

 لوالا عضولا بسم اهنع مهفلاىف ةنمزالا دحاب ةنرتقم ريغ ىلاثلا

 جرخو رهظيس م رورجمو راحوا ىفاضا بكم وا مسا عضو وهو
 نامزلا نع هخاسنم ىهو اهيناعم نال نامزلا نع ةخاسنملا لاعفالا هنع

 كيعل اهسناعم نال ثحم هبفو #* لوالا عضولا ىف ةنمزالا دحاب ةنرتقم

 بسح ةئمزالا دحاب ةنرتقم ريغ ةساشنالا ىناعملا كلتو ةئاشنا خالسنالا

 لقتسملا ىنعملا نارتقا ناك امل دارملا ناب عفدي نا نكميو لوالا عضولا
 سل لاعفالا كلت ىف لقتسملا ىنءلا نال لاعفالا كلت هنع تجرخ

 لوقتَّنا كلو # نرتقم لوالا عضولا بسحب وهو ءاشنالا ةفص هنراقامالا
 عضولا لسصا بسحب لقتسملا ىنعملا نارتقا مدع نارتقالا مدعب دارملا

 نين رتقم ريغ ىماعلا عضولا بسحب امهنال نيملع ركشيو ديزي هيف لخدف

 ناعملا ءازاب اهل عضو ال ذا لاعفالا ءامما اضيا هيف لخدو .ةنمزالا دحاب

 ىلع ءانب قباسلا عضولا بسحب اهتيمساب مكحلا نوكي ذئنيحو ةيلعفلا

 لاعفالا هنع جرخو انكم نوكي دق عضولا اذه بسحب ابهناف بيلغتلا

 ناكاملو ةيئاشنالا ىناعملا ءازاب اهل عضوال نا ىلع ءانب نامزلا نع ةخءاسنملا
 ةخلاسنملا لاعفالل الو ةيلعفلا ىناعملا ف لاعفالا ءامسال عضوال ناب لوقلا
 هنرابع ىهاظ هيضتش © فاصملل  ىذرم ريغ ادعي ةيئاشنالا ىناعملا ف

 لامفالا ءامسا ةهش نع اضيا اس + اذهلو قيرطلا اذه. كلسس 0

 | ةعوضوم اهنان الو لاعفالا ا تاظح ول لا رداصملا ىنعي اهنان



 زاس ىناعملا نم وأ وقال

 ريد_هنل ىلع ريغلل

 ىف ريمضاا عاحرا 1

 هلوق نمملا لاء رق
 ىرخا ةظوولا

 ريدش ىلع هل نا
 امىلا ريمضاا عاحرا

 ( ىوكلايسش)

 4 ٠١ ا
 رك ذف كلذ ريغ ىلا ةراشالا مساىف ةراشالاو ملكتملا ريمضىف ملكتلاو بئاغلا

 دحاو لكل ةعوضومنم ةظفاو مل وق ) مئامضلا كلتةل زاد نزلا قا قلقا

 لامعت_سالاب مطألا ماي تان زا ىفالا لمعتستال اهنال ( هنأ زج نم

 تاسازج كالت نا ىهاظلا م هش ةرورضالام هل هقيقحال زاحم هناب لوقلاو

 تابثاو اعين تظحول ءادّتبالاموهفا صصح اهنال ليقاك ةيقيقحال ةيفاضا

 نكل ادصق ظحالي نأ زو هنا اضيا ىهاظلاو هيلع دهاشال امت هل دارفالا
 ءادتبالا تايئثزج نم سيل نم ىنع نا لبق ايفر ىنعم ذئنيح .قسال
 اذاو مل وق ) ادصق هيلا تافتلالا نع ىنأيهسفن ىف هناو همزاول نم ءادشبالا لب
 ةلكف وا قاعملا نم هن هريغى ىنءملاةن ونيك نااضيا تملعو ( تماعاذه تف بع
 نوك ىا( ريخالاىنعملاف ةرهاظ مل وق ) ةيموهفملابلالقتسالامدع ىرخا

 روهشملا وهام ىلا ةرابعلا درو عجرملا برقل كلذو هسفنىف اظوحلم ىنعملا
 ريمضلا عاحراو مل وق ) هيوخانع فرحلا زايتءا كالم وهام ىلع اهلمحو
 اذه ةرامع ىف كام ىلا ريمضلا عاح راب لهاظلا نع فرمدي مل ىا ( ىنعملا ىلا

 ةلقتسم ةيلك تاموهفم اهيناعمنالهّ] وق ) هرخاىلااهتيقوسم مدعا باتكلا

 مادقو تحنو قوفنع راسبخالا حصل كلذك ناكو لاشإال ( ةيموهفملاب

 لقتسملا موهفملال ون انال ةيف رظلا ةمزال اهنا عم اهب رابخالا وا فاخو

 هلالقتسا ىف حدش,الو هتاذ دحىف ذخا اذا هب وا هيلع مكملا ة ىضَتْش
 لولدل ازد ضراعلا كلذ ناك ءاوس هضرعي امل هب وأ هيلع مكحلا عانتما

 "0 للا دم ناف ةروك دل قو رظااك هنع احراش وا ىتك هيلع لدبام
 ( اهلامعتساب ةداعلا ترجامل نكل مل وق ) ىناثلا نع جراخ لوالا ىف لخاد
 "0017 دقن ىف ظافلالا كلت لبمتست نان ترخ ةداعلا نأ ىنمي:هرخا ىلا

 زوال هناف فرحلا فال ةفاضالانم ةيصوصخلا دافتست ناو ةيلكلا

 عم هسمض نم ةيسصوصخلا دافتسسي ناو قلطمىف ال عتسسم ن رت
 ةرصبلا ريبس ءادّسان ع رابخالا حصي (5 هنع رابخالا حصل الاو ةميمضلا
 ىنمملالمشيام ىنعملاب دارا هنا ىنعي (ىنمضتلاهانعم رابتعاب مل وق ) لمأتهيفو

 دارا.ولو نرتقم ريغ هلوش هجو رخ ىلا جاتحيو لعفلا هيف لخديف ىتمضتلا
 هلامثشا رابتعاب لءفال قباطملا ىنمملا نال هبف لخدن مل قباطملا ىنعملا

 ( ىلغ )



 هي ١١ زن

 | هل عباتلا ىهونملاب متاقلا ض رعلا مال عباتلا ىف ربا ىنعملا هباشامل هنأ وهو
 ةظفلن هلحم ىلا ضرعلا بسنب اك ىف ةظفلب_ سمالا كلذ ىلا بسن نا حص
 ىنعم هسفنىف نئاك هنا لاش نا حص ىهوجلا هباش امل لقتسملا ىنعملاو ىف

 هريسغب مئاق ريغ هلا ىنعمي هتاذب مئاق ىهوجلا نا لاقي اك هريغىف نكي مل هلا
 قلعتملا وه ريغلاب دارملاو ىنعملا اذهب ( هريغ ةطظحالا ةلاو هلوق )

 تفتلم وهام الا نوكيال امهل اصلا ذا ( امهنم *ىثل حلصي الف مل وق )
 ةيموهفملاب الاقتسم هلوقل ريا 4 هناذوف اظ وحلم هلو ) 4 ههعدن تاذلاب .

 روصّسال ىذلا ىلامحالا قلعتملا نال ©« هرث ذ ىلا ا كلا هلوق)

 قلعتملا كلذ ناك الو ءادّسالا ظفل نم موهفمام ءىُش وهؤ هود ءادشنالا

 اةفتلم ناك ولام فال هده هتلالد تفك عيبتلاب اتفتلم لب تاذلاب تفتام ريغ

 هيلع لديل ىرخا ةلك مضب هقلعتم رك ذ نم ذ_كيح دبال هناف # تاذلاب

 وه ادهو هلو (ْ ا هلد نم ا/ هب هيلع ةلالدلا ىف هحاح الاف هلوق) 0

 ىلا نوكب .مهدانع سبل نا ىس ةرخآ ىلا ( مسالل نا مهلوس دارملا

 فرحا لخديو ىودخلا نع م الكلا واع ىت> اهلولدم هنا ةملكلا سفن ىف

 هيلا ىنعملا اهعم لقتنا عماسلا نهذ ىلا اهدح و تاقتنا اذا اهما هانعم لب هيف

 ىنىلا نا لبق اذإف هيف امي لقتنا لقت اذا فرظك ةملكلا بلاق 1
 لقا اذا هنا ها هربغ ىف [0 فردءلل نان 7 لاشامو ةملكلا

 فرظك فرحا للاق ن 1 ىنعملا هعم لقتتي مل عماسبلا نهذ 1 هدحبو

 ثيحع نم هلوق ) رهظي هب ذا هريغىف هنا لاش لب هيف هانعم لاشاللف لاخ

 ريسسلاب مث ما ىنعم وهو وه وه ثيح نمال ( رصيلاو ريسلا نيب ةلاح وه

 هسفن فيررعتل ىا (اههلاح فيرعتل ةلا هلعجو م وق ) ةرصبلاىلا سايقلا

رة طال لاح هنأ ثيدح نءهلب وهوه ثيح نهال
 1 

 لقت نانككالو هلوق ) عبتلاب اتفتلم ىنعم ىا 6 ةيم وهفملاب لقتسم ريغ ىنم أ[

 كلذو هصوصخ هقلعتم لقعتسالا عماسلا هلة عشب نا نكم ال ىا ( هقلعتم رك ذبالا

 نيف رظلا روصت نودب روصتبإل اهصوص# ةصوصخما ةينسنلا لقعت نال نيب
 هنوكل احرص قلعتملا ركذب الا نكميال لقعتلا كلذو اسمهصوصخ
 صوصخلا دشال اماع هعضو ناك اه ناف نه عضو مومعلو تاذلاب امفتلم

 ريمضىف عج رملا مديت تاعوضوملا بس هنوافتم ضو ةيمض نودي

 كئنمح دب ال هن اق هل وقع

 ال هقلعتم رك ذ نم
 ءادّس الا ىنعم مهفل

 قلعتما كلذ مهفل لب

 ( ىوكلايس )
 اذك ىلع هلد ندهدل وقالا| ى

 ىدنللا لو نم ىا
 لد نم لدنل هلوقو

 ليات مزلي الف مزاللا
 هسفنس ءىغلا

 ( ىوكلايس )



 هم

 اني جراخ صم

 هوج ولاب قلعتم
 ( ىتوكلايس ) ةثلثلا
 هيلع ضرثعا هلوق ع
 لا ىذرلا خيشلا

 ضارتعالا لصاح

 فر رعتل |ىفهسفن ىف

 ىف هنال اهسفن ىف
 الو هريغ ىف ةلباق»
 لب اذك رادلا لاش

 اهسفن ىفالرادلا لاشإ

 ايبكح اه ريغ عموأ

 ( ىنوكلايس )اذك

 سسوس سس بسسس لالا

 هت 1 عع

 هناددد ىوا ةسقل لدام لوالا ىلع ءانعف نوكي ىدح هريهد نع الاحوا

 ءايلا نع قف لع> ىف نال هناذ دح ف |ريثعم هنوك لاح لدام ناثلا ىلعو

 ةلالدلا ناو تفي رعتلاف روهكثم ريغ ازا و راتلا يهذملا فالخ

 عضولا ىلا ساي : 0 00000 اقل هلاةنال نع لبا هاذ دجى افا ةتاث رغ ةبضولا |
 روصقالو فرأا ةلالد ىف روصق ىلع ةينبم ىناعملا كلت ةص نا عم

 ' لبق جايتحالا كلذو ريغلا ىلا انافتلا وا اروصت هجايتحال هانعم ىف الا
 مزلببالو تاذلاب ىرخا ةحاح 0 5 عضولابو ةلالدلا ىلع قباسلا عضولا

 ىلع فقوتب ةنهسالا ىناعملانم اريثك ناف ةلالدلا ىف روصق كلذ نم

 عجرملا مدقتك ةميمض ىلا اهميهفت ىف جاتحم اهنم اريثكو ريغلا روصضت
 ةراشالاو ملكتلاو بطاخلا ىريمضيف ملكتلاو باطخلاو ٍبئاغلا ريمضيف

 الظفل ط رش ىلع ىمسملا مهف فقون ةلمجابو كلذ ريغو ةراشالا مسا ىف

 هفقوت روصقلا كلذ مزاةسبال م ةلالدلاىف اروصق مزلتسيال هريغوا ناك
 ظوحام ىا ( هسفن ىف هرايتعاب ( ىنعم ىلعلدام مل وق ) لعافلاو لئاقلا ىلع

 ( اهسفنىف رادلا كلوقك مل وف ) هلباقمىف مكهريغ نمض ىفال هئاذ دح ىف

 اهيلا تتيوا اهتاذ دحىف ةظوحاموا هريغ نمضفال ةظوحلملا رادلاىا
 طسويف اهنوك نم اهنع جراخ سما رايتعابال م اهتاذ دحىف مكحلا اذه

 مدهاوق ناب ىخرلا خيسشلا هيلع ضرتعا 4 نالف تدب نم ةمسرقوا دلبلا
 لاقيألو هسفن ىف ىنعم ىلع مهلوق ضيقن هريغ ىف ىنعم ىلع فرألا دح ىف
 لاش لب اذك اهريغىف رادلا ةمبق اذك اهسفنىف رادلا ةميق كلوق ةلباقمىف
 نيعضوملافىف ىدؤ»نا هدوصقم سيل هناب هنع باننا نكمرو اهسفن ىفال

 هريغىف اطوحلمو هسفن ىف اطظوحللم :سملانوت نال كلذ روصتبال لب دحاو

 هنوك عم ىني ريغلا ىلا بسنت نال ةلباق ريغ اهناف رادلا فال لوقعم

 جراحلاا رابتعاب امهنيب هببشتلا دوصقملا لب اييكح اذك ءايكمل اك

 (ادوجوم جراخلا ىف نام هل وف ب ازاتما ناو ىرخا هرايتعا مدعو ةراث

 نوكيال دقو هلامبات مال افصو نوكي دق ىج راخلا دوجوملا نا اك ىا
 نوكيال دقو ةظحالملاىف سمال اعبات نوكي دق نهذلاىف دوجوملا كلذك
 / ىف ةظفل لامعتسال رخآ هجو هنم رهظإو سوسحملاب لوقعملا هيبشت هبفو

 (وهوز

 سوس يوسوس سسوس سس



 م 1

 تاق 00 ليوأتىف تراصامل ظافلالا نااناق اهب نيؤنتلا قوْطو

 ص اوما نم اهم نيوثتلا قولو اهنع راخألا ناو هصاوخو هءاكحا

 ريغلا كالذ ناك اذا مسالا ريغىف نادجوبال اههنا ىنعع مساللا ةيفاضالا

 هنع رابخالا زاخ كلذك نكي مل اذا اما هيفالمعتسسمو ىنمل اعوسضوم

 لو الثم كلذ ىف مادقالا ةيواستم اهلك ظافاالاو ه. نووثتلا قوحلو

 مالكنا م هل وق ) لمهم قدجو ضام لعق برضو رج فرح نم
 و مالك هنعومجم ائاق اديز تب رض وحن نا ىف ىهاظ فذدملا

 كا بيك رتلا اذهىف مالكلانم دارفا ققحي باكترا هيلع مزلي.هنا

 ةااو مسقلا ٍباوج وه مالكلا ناف ةيمسسق ةلحوا 6 افاصواوا ارابخا

 ىلع اماو مه ىلع ءا نملا وه م كاكا ناف اطرشوا نك 9 ةيمسقلا

 عومجملا وه مالكلا لب امالك ءازحلاو طرشلا نم "ىث سلف قيقحتلا
 ةليسو اهيف دانسالا نال اهيلع قدصيال هناف ( مالكلا فالح هل وق ١
 مالكلا ىلا كلذب راشا 6 مالكلا ىا كلذ مل وق ) هتاذب دوصقملا وهامل

 مالكلل قوسم مالكتلا نال» ليقاك دانسالا ىلاوا نمضتلا ىلاوا هقب رعتىلاال

 هلوق نا( كهش رعت دعب مالكلا ميسقت قا هزاشاقناتالو هلوقنآلو 5 هدعملو ع

 هسيقحرص امناو اهشيرعت دعب ةملكلال ميشا فردحو لعفو مسا ىهو

 ةتسىلا ترب نينثالا نم ىلقعلا بنك رتلا نال رمصخلا ناشب ةيانعلل رمضحلا ةاداب
 نمضىف ماعلا قةحن لبق نم كلذ وامك> وا ةقيقح ( نيمسا نمضىفالا هل وق )
 قاقحتسال مسقلا اده 2 اعاو فوراظملاو ىرظلا دابا مزانالا صاخلا

 ىلعممسالا مدقامبا هرخآ ىلا ( مسا نمض ىنوا مل وف ) ميدقتلا ةينزجلا

 ميدقتاماو ميدقتلا مسالا قاقوتسال ةلغفلا ةلملا ىلا ةراشا هلا عم لعفلا

 مدت عقاولل ر ؟ ذلا ةقفاوم هفث خلا ضعءاىف م مسالا ىلع لعفلا

 ميدقتلا لبق ءاشنالاىلا لوقنملا (وعدا ريدقتب. مل وف ) لعافلا ىلع لعفلا

 عبرالالاودلاو ٍبكرملا في رعتلاف لخدالاو ( ةلكىا ِْل وق )هدعبوا
 ( هسفنىف نئاك د] وق ) ةملكلا ماسقا نم مسالا لعج كلذ ىلع ةنيرقلاو
 لدلوءا فرظ هلع ملو ىنغم ىلاوا امىلا هريمض عج رءاوس ىنعمل ةفص هلعج

 وي روفغلا دبع و 22(

 1: ل

 انوع رايس جالا 0 فيكف ءامسأ نك ل ايديه 0 هعوضوم ظافلالا ] 1

 مالكا نال هلوق خ

 ىا مالكلل قوسم

 دوصقملا ىلاةراشالاف
 ىلوا قوسلاب

 ( ىوكلايس )

 ىا هدعبلو هلوق

 رك ذلا ىف مالكل دعبل

 .ةيللا رومالا نم

 كلذ ةراشال اف

 . هيلا ديعتلل عوضولا

 ( قوكلايس ) ىلوا
 : الوهلوةنالوهلوغال

 ةياعر ىنعي للا ىتاتب
 قناسلا نولسالا

 . ىذتمت ةملكلاىف

 ةراشا كلذ نوكي نا

 5 وكل مالكلا ىلا

 دعب اهسه اذه

 قباسلاكفهفرعتلا

 ( قوكلايس )



 ظ 1١ ريع

 || نوكيال نا ذئنيح مزايو مالكا أزج ةئيهلا لسعج ىلع ىنيه لوقلا
 || جتتحا حرشلاىفاك هل ًازجلمجم مولو ةحماسم لب ايقيقح اظفل مالكلا

 طقف نيتلكنم مالكلا بكرتيامف ( اهداحتا مزايالف مل ْوَق ١ ليوأتاولا
 | قاصااللءا1نوكينا زوو 6 دانسالا بيس الصاحانمضت ىا ِهْل وق )
 1 6 نيتملكلا ىدحا هامل ةائيسالاوأ نك هك ١ دانسإلاب اقصلم انمضت ىا

 || ةقيقح ىلوق ) نيتءلكلاىدحا لولدم ةيسنوا نيتملكلا ىدحا مضوا

 || جرح لاضال هعقوم درفم عوقو حصيام ةيمكحلا ةملكلا ( امكجوا
 || معز ىلع ءاز>لل ديق طّرششلا نال ةيطرششلا ةلمخلاىف ىذلا دانسالا هنع

 ]| لاقو مسالا صاوخ نم هيلا دانسالا نا'اولاق اذلو مهمععزو فصملا
 || ظريشلا نيب طبارلا لعج ولو. مساو لمفىفوا نيمساىف الا كلذ ىتأتبال
 | ىقرط نع ريمعتلا حصيال ذا امطق هنع جرخم ديسلا هققحام ءازحلاو

 | ىتبرضنا كلوق قدص امهنيب طبارلانا ىلع ليلدلاو نيد رفع ةيطرمشلا

 / .(بطاخلا ديش ثيحم م وق ) بطاخلاب رض كنم دجويملناو كب رض
 | اهيلع توكسلا حمصي ةدئاف بطاخلا ةدافا هب دصق نا هنأسش نه ىا
 || هتبسلو هتئظحت لاجم قرعلا لهال نكي مل اسهيلع ماكبتملا تكس ول ىا
 [|| ةفصوااربخ ةمقفاولا ةلمخا دانسا هيف لخدف ةدئافلا بانىف روصقلا ىلا

 || هل وق ) بطاخلا اهنومضم لع ىتلا ةلخجا دانسا اضيا للخدو ةلسصوا

 || جرخمالف لمهمو نيتلك نم بكرا اما ةفرصلا ( تالمهملا تجرخ

 | (ةيئافناوا دل وق ) مقاولانءاهب ةيكعىا ( ةيربختناكءاوس هل وق )

 || ةيسنلانال ( ةدرفملا ةماكلامكحىف مل وق ز عقاولا نءاهب ةيكحم ريغ ىا
 || درفلاوهو لام الا ديشي امب اهنع رييعتلا زوحييف ةلممخ تانك رملا كلتىف

 ”000 لب اهسقتا وع ةلاد“ ريغ ظانقلالا ننم تفيرنقلا دينسلا هققحلال
 | اهتلالد تملس نئلو اهيلع مكحيف عماسلا نعذىف لاودبال اهسفناب رضحت

 || نكي ملاذا تلقنا  ظافلالا ثحانمىف ةكسم هلنم هيلع مدي الا اهنسفنال

 3 5 ( ظافاالا)



00-00 

 ففطعللوا اهنال تريصحلا ىلع فطغالوا ةراشالا هيدبلال نم هينتل |
 لعدقو ةملكلا راسصحلا ىلع ىا ليلدلا هدافا ىذلا راصحمالاب ا ءلا ىلع |

 مل وق ) لاحللواولانوكينا لمتحي ريدقتلا اذهىلعو ههجوب ىا كلذب
 | نكعلاةدازا رمضملا عضوم ةراشالا مسا عضوو ةناعتسالا ءابلا ( كلذ

 قاقحتسا ىلا ةراشا اذه نود كلذ راتخاو هفاشكنا لاكو نهدلاىف

 ىنمم لك ىلا دحلا ةفاضا ( اهنم دحاو لكدح يل وق ) هتدوط مظعتلا
 :عنتم هنكل ماللا ىنم دحاو ىلا اضيا لك ةفاضاوا ميرصتلازوو ماللا ||

 وه ايف مزايال هنا نم ةفاضالا ثحب ىف هرسسدق هققحاك اهب عيرصتلا

 وه ىذلا صاصتخالا ةدافا ىنكي لب اسهب خرصتلا حصينا ماللا ىنعع

 ضيعبتللاهنم هلوقىفنمو دحاولكو لج رلكو دحالامويك ماللا لولدم |[!

 ىا ( انههدحلاب دارملاسيلو مل وق ) دحاودهلوقل ةفص رورخللاو رالاو

 ماقملا اذه ىفوا عناملا عماجلا فرعملا وه ءايدالا دنع دحلاناف نفاا اذهىف

 ادح نوكينا مزاتسال زايتمالا هبامو كارتشالا هنامنه بك رملا نال

 ريثكر يخهيفو نيللاةغللاىف ردلا © ف:صملاردهللاو د وف زر مسرالالباق» |[

 هريخرثك ال ىا هةرد ”ردال مذلاىف لاقبف ازاجم ريخلا هيدبراف ترءلادنع
 هناح.يسهللا ىلا هوبسن اًئيش اومظع اذا برعلان ال كلذو ه”رد هللحدملا فو

 ىنعملاونببالا ”ردلاو بجعتلل ماللا لاب دقو هيلع ردّشال .ءريغناىلا ادصق
 تافصلا نم كلذ ىلا ردقلاوا معلا ىف الماك هب تب رعا نيأ ص اوحمت

 مالكلا نمر خا لصف هنال قباسلا ىلع فطعبمل ( مالكلاوإ وق ) ةيلامكلا
 امالك هتك ل يقف ردصملا لامعتسا لمعتسا مث ( هب ماكشرام ةغللاف هْل وق )

 نمضت 6 نمضت ظفل نْ] وق ) ىطعي امل لالا ىف هنا عم ءاط# ىطعاك

 ةينثتلا ناف ( هئنمضو امهنم دحاو لك نوكب ىا هلو ( هنزخ لكلا

 ةناعّتسسالل ءالا تلعجول لق ةلكو ةلك لاق هللاكف بقطخلا راس

 دانسالاو .نيتملكلا عومم رسكلاب نمضتملا نال ليوأتلا اذه ىلا جت |

 ل وؤي ناىلا جسيتحا عم ىنع تاعجولو نيتملكتاا عومم حتفااب :ندضتملاو |[
 اذهنا ىنالو هثلثلا ءازجالانم دحاو لك حتفلاب نمضتلا لاش ناب



 ما له مل هل و م

 هلّقنأ بستأ هنأ عم

 يذلا فرح ند

 م 1
 ةلالدلاو لاخلا ردّت اما لو.ةلا ةباغ ميلسلا مرملا ليه اع حرشلا بل

 ناثلا ىلع لجخا ة هد مدعو لواآلا ىلع رم هلا ةك مدع ىعدتسو لعفو

 مدع له حصرال اهتالدو اهمدعو ةلالدلاىف رصخال ةملكلا لاح نال

 قاثلا نم تأئن امنا ريدقتلا ىلا تعد ىتلا ةرورضلا نا عم اهيلع ةلالدلا

١ 
 مسا ل الآف فرخ قاتلا نا لوقلا الو :ةملكلا ميدقتا ماقم بساني الف ظ

1 

 ”ةدايز ءاضتقاام فلاخسف تاذلا ريدقتاماو لوالا ىفال هيف ليوأتلا قلالاف
 .اذهىف ريدقتلا هرس سدق ديسلا لاق لادلا ىنعع لدب نا لعج اذكو نا

 عضو او رالسملا ليوان قل عم لعفلا نانم هبا ومكحام ىلع ىننم ماقملا

 سيل ذاهنع ىنغي ىنعملا ىلا رظنلا نك 1 تام لا حلال ردصملا كانه

 . مامضتا ىلا ةحاح ريغ نم هلوق) دا نم ولحالو ة ةقع 42 ردصملا ىنعم ف

 لاق ا هنال فانيتسا ( فرحلا ىناثلا لوف ١ اهيلا بكسموا 6 ىرخا 31

 فرخلا قىااثلا لاقف ىناثلاامو لوالا | ام لاق . الناس :ن 6 اذكوا اذك اما

 فيظعت نا كلو ةيفاشت ا ةلمخا ع اذ وطعم اذك وا اذك اما ل وألا و

 | فرط ىدا 7 هو 00 ةغللاف فرحلا نال لوف ) ( نوكلايع )

 مالكلا نم بناحىف ىا لقيم م6 لعفلاو مسالا لباقم بناح ىادإ وك)

 هيلع لولدملاىنءملاكلذ نرت نام وق ) رخال ديزوحت هل ًأزج عقبدق هنال

 دح نع جرخأ هلل نع مهفلا ىف ةنراقملا ريتعا ال ( اهنع مهفلا ىف اهسفن

 نؤكامو اردصم برضك' ققحتلا سحن ةئمزالا دجاب نرتشام لعفلا

 | هنا ىف انراقم نوكيامو سمها براضك مهفلا ىف بترث نامزلا نيبو هني

 . نامزلا مهف براض مهف عم قفتا اذا م ةلكن ع امهمهف نوكيال نكل

 "ا دارام اذوخأم هوك لاح امما ىتس ىا (ومسلا نم ذوخأم هلوق )

 |عمب اهدعنام ىلا نيسلا ةكرح لشن مث واولا تفذخ نيسلا تاكرحب ومس

 نكحاسلاب ءادتبالا مزلي الث لسمولا ةزمهب نا م هساع فقولا

 0 ولانم ليقو هل وق )ىمسملاعف ري هنال و (هيوخا ىلعةنالعتسال د وق)
 0 هلعف ناكل لق ناكول هناف ءامسا ىلع هعمحو ىمس قاقتشا هعقدب و

 1 تح هع سس 7 ص

0 2 

 ُ ]ا

 | اىرشا لمتلا هنيضتل هلوق ) دعت باقلا باكتراو اماسوا هعجو



 ا ا

 املع للادبعل سيلف ريغلا ىف ءانتسالا ىف ريغ دعبام بارعا رهظا اك |
 وحبنلا لءنم ضرغلا نا ملعا هرخاىلا (ىنلال ءمل وق)دحاو بارعالا |

 ىلا ليملاو ظفالا بناح لاهاف هبارعا حيحصتو  ظفالا لاودا ةقرعم
 لك ىف ىر# ال لاهالا كلذ نا ىنالو ضرغلا كلذ ميالوال ىنعملا بناج

 ةملكلا بارعاب برعا اهف لب ةدحاو ةظفل جازتمالا > ةدبشل دعم

 نا هنا هيفو هولاق اذكه ( ةدحاو ةظفل هل لاَشال هناف م وف ) ةدحاولا

 ٍ لخدي مل ماهفتسالا ةزمهكح ظفالا هءلع قلاطيام دا طظفالاب ديرأ

 جر ةديدحعو عون هلأه ديرأ ناو تاملكتلا نهد 0 في رعتلا ىف ٍ

 هيلع ةظفللا لدب الق ةدحو صوصخ درا ناو املع هللادبع لثه هنم

 | ةهيشال انلق * ةعفد ه ماكتام اهنم موهفملاو ةرملل ةظفالا تاق نا #

 | مهلا كلذك هب ملكش نا بحب 3 ةعفد املع هللا دعب ماكنتلا زاوح ىف

 3 ا هيف ساد ةلص هب م اكنام اما لا دأ 7 لاش ناالا |

 امهب ملكش نا حصي نيتك ىلع هلاتشال املع هللا دبع هنع ج رف نيت ع

 ةحماسم ىا الخاد هلوق ىلا « ىرصبو ةمئاق لثم بو ل وق ) نيتم

 ( رخآ ءىش هنم مهشب ثيحب ءىثلا نوك ةلالدلا نال ل وق ١ ازاجنو
 تناك نا ةيعييطو لعاح لعج بيس تناكنا . ةيعضو ماسقا ةثاث هو

 تناك نا ةياقعو اهاةل- ضوىع دنع ةعيدطلا نع لادلا رودسض بيا

 هيديقاماو ( رادخلا ءارونم عومسملا زد طفل ةلالدك مل و )و كلذريغب

 دنا هلاقك لدي وا هئاالد رهظإ م هتدهاشم لاج ديز نم زيد عمس ولذا 3|

 ىا مل وق ) ظفللانمال ةدهاشملاب ذئنيح ملي ظفاللا دوج و ناف .هرس سدق |[

 ماسقالا لاوحا نبا ةمسقلا ثياثتىف ”رسلا 4 ماسقالا هذه ىلا: ةمسقتم |

 توكسلا نم موفي ( ةرممحنم مل وق ) مالكلل ةروصؤ ةدام اهفالتخاو |

 ىللقع رصحلا اذه ليق اهنال هلوق هب قاعتنو ماسقالا ناين ضرعم ىف
 كدشرب.اك تايثالاو ىننلا نيب رئاد امهنم لك نيميسقت ةوقىف هنا ههبجوتو

 ماسقالا كلتل سدا ذا ىبطف هلا نهاظف ىبقع هنا نع تسا ناو ليلدلا

 لبق( اهتفص نم اما م] وق ) تامدقتلا هجر خاام ىو ةلدحم تاموهقف
 نات وال و ةلالد تاذ اما اهنال وأ اهتاالدوا اهلاح نال اذكه ريدقتلا" |

 وس 2ا““” “© د



 ع وضوم هلوق 9

 ىعوسالا عسضولاب
 عضاولا نا هنايب

 اظافلا عضي نا اما
 وهف ةيعامس ةئيعم

 ىدخشلا عض ولا

 اهتف رعم ىف جاتحيو
 اما و" ةغالا ع ىلا

 ايلك انوناق عض نا

 عض و هم فرعل

 ةد.رفم ظافلالا

 وهف ةبككحلمو
 كلتو ىعوالا عضولا

 جاتحم ةيسايق ظافلالا

 1 ىلا اهتق رعم ىف

 ودعللاو فيرصتلا

 ( قوكلايس )
 هيلا ان رشا مك هلوق

 عضولا فيررعت ىف

 (ا5 )

 ىماعلا عض ولا ىلعه

 (قوكلايس) ها

 0 ا ١١ زو

 || نيحراشلاعبت ( ىنملانءوا هل وق ) ظفالادارفاىلا لوب. هعملا دارفاناىف ١
 ناكول لاشإال هرك ديسك طارتشا ريغنم ةركنلانع لاسعا زيوت

 | نكي مل اذا اذه ل وشن انال ةركن لاخلا بحاص نال هيلع مدقل هنم الاح

 : 1 كننع عم اًقاطم هبل اهعدقت اماف ارور 55 بحاص

 || ( لوعفم هناف مل وق ) حاضيالاف فنصملا مالكنم مهفاك نييرصبلا

 | عض ولابةعوذوم ه ظافلاتايكرملاف ( تاك رملاجارخال م وف )اهيحاصو

 ظ | ( لجرلا لثم ةماكلا دح معه جرت هل وف ) هيلا ان رشا 4 ىعونلا

 اهنا عما و ةينثتلا اتمالعو ةسسنلا ءايو ءافلاو ةكرحتملا ثينأعلا ءاث اماو
 || قاعْملا فو رح نم اضيا اهنا ىلا ةعامحو ىخرلا خيشلا بهذف نوماسهو
 | ىلع الاد ةغبصلا عومج اولعحو نانملا فورد ند اهنا ل ةعاج بهذو

 | تبسأ ف ورا كلن ةدايزب تناك ال ةلالدلا كلت نا الا دوصقملا ىنعملا
 1 نون ىلا ةعواطأ او لعفتسا نيس ىلا بلطلا بسن اسهبلا ةلالدلا

ْ 
| 
 ظ

 ظ
1 

 هلا نيئزطلانم لكل ربتعي مل هنا لدالاو ةسانلاو ةيسارعالا ةك رحلا

 0١ قحتسمللاو ءانلا لب بارغالا قحتسي مل ةمئاقف رخ آلا فرحلا ناف قئاللا
 | اهبارعاب برغاف ةدحاو ةملكك عومجملا لع مئاق وه بارغالل
 |١ لجرلا نود ءارتحو ىلب+و ىرصبو ةمئاقف هال اذسه نا ىفءالو

 ]| ءزجلاالا سيل لوالاف برعملا ناف نونلاو واولاب عمجاو ىنثملاو لجرو
 || عجلاو ةيثثلا ةمالع ناف نيريخالاىف اذكو لوالا ءزحلا ىناثاىفو ىناثل
 / ا تاق نا ( نيب عاب برعم هنا عم د وف ) لمأت هيفو ةقيقلاب بارغا امهنف

 | ددعتلالا سيل بارعالا ددعتو ةدحاو ةملكل نيبارعالا هج وتام

 ا ريثعل دق أنا دحاو قالطاىف ةد>او ةلكف ىدتقمالل ددعن الو ىخغتقملا

 | مدولا رابتعاب وهو 0 قياسلا عضولا اهيضتش ىتلا لاوحالا مالعالا ىف

 ' ادا ىف اك كح ءرخآ قارعا.نا بتابللا :بحاس لاقو ناتلك, قابلا

 ١ غوافلاءزطاىف هبارعا رهظا اغراف لوالاو الوغثم رخ آلا ناك امو: ريش

0 200060 
 1 يتوج بنر موج جت جما جتا بن وبلا ف وشل 35 ا نجا - يب ا 8 2000 كنيتت 5-6 2 0



 ١ 1ه
 | 6 ةصوصخم ظافلاىلا دل وق ) ةدرفملا تاملكلاو ظافاالاب ةملكلا تفيرعت

 ةدرفم اهسشاىف تناك ءاوسسةصحشم اسهنا ثيح نم ةضخشم الا |
 لخدمالو ةيثيخلا كلت ىلع هخ اما لوالا ضقنلا نال كلذو ةنك سوا

 ىناثلا ضقنلا الحم ةدرفم ظافلا ىلا لهب مل اذلو هيف بيك رتلاو دارفالل

 ١ اع كارب ملف هل وق ) ب نكاضوا لاق اذلو اه ىلع هح اما هناقا

 هأ وف إف ةيكرملاوا ةدرفملا ةصوصخلا ظافلالا ىلا ريمضلا .عجر ماقعىف ْ

 لاح قطان ناونع :..ث هظفا ءزج هلأ ثيح نم ( هظفا ءزج لدالام |!

 راستءابالا ىنعملاكلذل امسا سيل هلال درفم ىناسنا صخشل اماع هنوك

 هلوق ) ىنعملا كلذ ءزج ىلع لد.ال راتعالا اذهب هوزجو ليلا هعضو ١

 ترمع اذا كنال كلذو ع ىلا ( عوضوم طفالا نا مهوب هنا هفو

 .ةغيص قاما اردصم ىنعم هب تقلعو ةبفضولا ىبعم, هيف اع ءيث نلا

 كلن فوصوم ءىثلا كلذ نا ةغللا فرعىف هنم مهف اهريغوا لعف

 ةدعاقلا نا عم مهوب لاق اماو هببسال هب ىنعملا كلذ قاعت لاح ةفدلا
 نم لم بكري م مل وق ) انهم دارملا روهظل ان ءاضتقا هيضتقت

 ا و هَل وُ ) درفملاف اذكف ةفراشملا قيرطب زاحن وه و( التف
 موهفملا هانعم ءزج ىلع لدبال هؤزج هلا ثيح نم ( هؤزج لدبالام |

 ةفصصو نينقطنمللا دنع ظفللا ةفص دارفالا نا ىضرلا خيشلا مالكنم
 ظفالا ةفص ةاحنلا فرعىف دارفالا نأ روهشملا نكل ةاحنلا دنع ىتعفلل

 ةئكتلا هن اكو ( هيبنتلا هيف ةتكنلا تناكو مل وق ) ىنهملل ضرعلابو تاذلاب
 باىعالا رانتعال نسال هن اكو دارذالا ىلع عسضولا ميدقت ىف اضا

 هب ىلا ثيح دل وق ) عضولا وهو اهمزا: ناموا ةلالدلا رابتعا دعبالا
 ىلعف مل وق ) ىترلا قبسال ىنامزلا قبسلا ةغيص ريغتساف ( ىخاملا ةغيص

 هننحم ناكل هنم الاح ناكول تاق نا 6 عضو ىف نكتسسملانم لاح هنا |
 مهضع ناف لكلا دنع كلذ موزل ينال اناق اديز اماق تب رضفا6 ||
 كلذف مل يلو ه. لوءفملاو لعافلا نع ريخأتلا صو لاخلا همر 0

 دارفالا نال انه تققحت دقو دلك نيع) ىلع ةلاد هلسرق ن 5 مل اذا 1

 ءافخالو هيلامع الاح هلعح رب دقت ىلع ىنعملا ريغ اذا وا تاذلا, ظفال ةفد ٠



 مه دوصقملا نال 6

 أ ها ةينزلا ىناعملا

 ( قوكلايس )

 فيفختلا موزال 5
 ها ىساسقلا ريغلا

 ( قوكلابس )
 ري نم هن

 زوحتلاو لقتلاراشعا

 ( نوكلابس )

 يدك تكتم

 0# رس
 اا | ءلشلا ليبق هققحتوف ةهشالو هعضو ةلاخ ظح ولا هوب ىتفملا

 ْ سيل مهفلا اذهو لحلا ةياغ ىلا ةراشا هرخا ىلا قلطا ىتم هلوق نال |

 ردابتملا ناف ديبقتلا ىلا ةجاححال هنا ىنمي ( لاين دعسالو مل وق ) ه هل ةياغ |
 .نودب نوكيال اسهيف لامعةسالاو دصاقملا ىف لامعتسالا قالطالانم |

 اعتؤا يضعف احنرص هب داربو ©« ءىشب دصشام ىنعملا هلوف ( ةميمضلا ظ

 ىنمضتلاو باطلا ىنعملا هيف لخدف الوا عضولا بس ناك ءاوس |

 قعدملا مهذعل لاقو كروض> هب تدراو تاعس اذا 5 اهريغو ىعازتلالاو ْ

 مولعملا ردصمنم ( ناكحم مسا مل وق ) ءىثب دصقب نا حصيام |

 ففخم وا مْ] وق ) لقنلا ةثوعم عفتريف هيلا هلع ريتميال نأ زوج ( لوعفملا
 > اظفا هدعب عم لاّمحالا اذه ىلع هأرج ىذلاو ىسابق ريغ افيفخت ( ىنمم
 مالكتلا ىنعم لاقيف ففخلا ىنمع ددشملا لامعتساو ٠ ىنعملا ىناح ىلاليملا

 2 هنع هدير لع ىنم هدب قعملا رك ذف هلوف ل دحاو هبنعمو

 20 اااييلال ايا ةيطرشلا نودن ءوث صيصخت دازرملا نوكي يح
 ىنعم دوغي ىنءملا رك ذبو اهككرتل مزلتسمم هكرتف كورتملا ءىنثلا ىلا

 ماع ولا وه ءةونلا كلدب كدصقلإ ان ىا قعك ىس صيصخ نال عضولا 1

 هيلع هلاغشال رودتنال مث عضولاب ىنعملا طامضرا 1 دب ردعتلاب لبق اعاو

 عضولا لج نم برقا دي رحتلا باكتراو كبق ام هيلا ةجاحالا هنالال
 ديرحتلا يما عويشو ةقيقللانم هبرقل لبق م ازاجم غوصلا ىنم

 ظ ل نا ىلع عسضولا قزج نم لك زارت>الا كتفك هبفو هلاثما ف ١

 هرك ذىف ةدئافالف غوبص هل الا طفل نمام ذا غوصلانع نغم ظفللا

 اذكو ( عبطلاب ةلادلا ظافلالاو يل وق ) ىنعمل هلوق هب قلعتيل الا
 ]| عبطلا لغم نا كلو ليلدلا هيلع لدي اك طقف لقعلاب ةلادلا ظافلالا |

 ددعل فور> ىا 1 ءادعهلا فو ردح تشو هلوف 0 عضولا ةلباقعىف ْ

 . هَل وق ) ىناعملا فورم ةلاقملا ىنابملا فو رح ىهو ان اب فااك اهيماساب |
  ىتعملا ريسشفتا مومع نع ضامحخا هيف ( ظافلإلا ضع عضو دق تلق ناف ٌْ

 | ضن ماقم ىف ىا ( ائيهه سبل هناب نيلاكشالانع بيجا دقو هل وق )|

 هع يا هما وح نوي

 97700 واللا يل دل جا > 1
 ا 2 . 2
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 | هب ىنملا دصق لب .هلسعج دصقي مل لوالا فرأا نال فرأا عوض ولاهف |

 ١ هدوجح ول نفدارتملا نم داو ّق ها راصختا مداسوأ فدارز ا عضو |

 | كرتشملا عضو هس 4 جرخ هيلع روصقملا ىلع ةل>اد تناك ناو اسءويلكىف ْ

 : تأ والا عسي 1 ءزحلا نا لاوخاو 27 1ك هدو وأ ناينعملا نه ءىس ف هراصصحتا مدعل !

 ظ | باحم نا ينعيام م شر لك تح وبال سيما نير اسلا ظ

 صيصختلا و هم

 معا لمخلا بسح

 تقوى ن وكي نا نم

 ْق وا تاقوالا نم

 0 | سعينا نان ويلا دلاص ص
 37 ا( 71| ةفدارتملا ظافلألاو كرتشملاف 0 والا 1 تناكأملو م كا بسحمال 1 ظ

 ىناملا نب دحاو لك | دارا لهاا عاسضوالل ةيترتملا 1 قف مل ؟ ةبترتم |

 | لك ىنعم نأنو ىققخال ع قاضا صيصخعتلا نابو دحاولا هل كسلا

 بقي رعتلا قدي ا قرارا و نوال قذارملا كلذ لفغج راثا نم هنا ثي> نم نيفدارتملانم |
 لالا اذكو هيلعإ انرك دامو خا وىنةفىف الا دج ونال لعخ لك سسحن كرتشملا ناو رخ آلا 1

 "1 هلوق ) اأاصاخ هل عضامو اماع هعضو ناك امف ةهم ..هلاوغ ناوألا ص ا

 0م نيريدقتلا ١ ص ىلا ةيشيخا كلتل انس الام صضصخملاع ماا كلذ نوك لاح ىا 1 ثدح ٠

 ىلعف تادرفملا ىف

 ا
 ا

1 
 ا

 ا
 ا

3 
 الا 0 ظ ل رثلا ضرغل ءاندءهلا فورخ صرص# جر“ هيو ةبط رمثأا نومط#

٠ 

 ١ لع هبش هييفو عمسلا يغب 6 نسحجاوا ).ممسو# قلطا ناو 32-10 7 6
  00 0ةك رتشملا ظافلالا ىف

 لاش نا ىنكنف الاو عنرالا لاودلاك هريغو ظفالا نم عوضوملا ىحسسق

 صيصختلاب معلا مامضنا دعب الا ةقداص ريغ ةءلكللا نا تاق نا د4 سحا ىتم

 ةراعلا نم موهفمو دايم مامضن الا اذه لاشإ نأ دءسال اناق 4 طرشلا ىلا

 مولعملا نمو ةلالدلا ت تب 5 ا ةقالإع صد .صختأا نا ىف ةرقاظ ةران 5 ذا

 معو سحا وا قلطا ىت 4 لاق هن 8 ةقالأعلاب لسع . ةلالدلاىف ديال نا :

 مهت ةيم مه وأ أموهفم نكي ل نا 14 2# مهن هل وق ( صيصختتلا كلذ

 هع جر هلوق 0 لداسألا ليصحت ة 4هبش درب الف تافتلاو دق

 فرملاك ةيبدنلا ىلع هتلالد راببتعاب هنال لعفلا عضو كلذكو ( فرحا

 انام هنمضو نم امو ىك فورطا نبل ةعاسفللا 00 عضو اذكو

 ف را نع ناوحلاك اهنع تاولاو 4 ةراشالا ءامساك اصاخ هل عضوامو .

 مهف عوضوملا كاردال مزاللا .مهفلا ناب باسالو ( بيجاو مل وق )

 هسا رت# 4 دارتملاو

 دعم - ةهزال ريغ
 ةتبنرلا . ىا ب

 ظافلالا ضعت ىلا

 (قوكلاس) قاعملا

 ماهشنا مدعل

 اللا اهم هيلا راشملا

 ةراشسالا مك 5

 ( نوكلايس )



 تس اذا هلوق ه

 هبلا بهذ م1

 ظافاألا هذهوه ىلاعت

 نيرا ادهش را
 هثداح . ةءارقلاو

 ميد ”ورقشملاو

 ني .ةسيعأ ركلا و

 ثداوحلا مايق زاوح

 ىلاعت هئاذب

 ( ىوكلابس )
 ةرحشلا نهرهظ 57

 ىداولاىف ةكزانملا

 قبثم نعال

 ةصأ م2 هلوق

 فحصت ةلىف ىلع

 قوكلابس) ةفكحو

2 8 
 0 سس سوس ا سسسسسسلاسا مسسسسسامسسلمللسمومسمسلسساااصصتا0ب0ببب- هب

 ْ هل وق ) ةيراع وهف هنع ةيانك تناو وش لث* اولعج نكل هنللع ةلاد

 هفاكحاب دارألاو شعل هلوق ىلع فطع ( ظفالا ماكحا ةلعاورحاو

 ْء ريغىلالاحاذ هنوكو ةنع كادءالاو هديك 3 هيلع تفاطملاو هنلا دائسالا

 جراخلاف هدود>و رده لعذا 6 هقلقدخ ظفا فوذحلاو هلق زر كلذ

 ىغتقم ظفللاف ىا ( هيفةلخاد هللاتالكو مل وق ) ناسنالا هب ظفاتب
 تناك ناو نابح الا ضعن ىف نادنالا هب ظفلتن' امم اهنال كي رعتلا اذه

 اسهب طفاش نا ايناثع نه نالوا هيلع قدصيال هناحبس هيلا سانقلاب

 تالك سايقلا اذه ىلعو تايواملاك امكح اهب ظلام اهنالوا ناسنالا
 ناسنالا هب ظناتبامزا نيلوالا نيهجولا ىلع لاّشال نملاو ةكئالملا
 اهيلع رك ذام قدص حص ١ فيكف هناحس .قحلا هب ملكنا صخعشلاب رباغم

 للا فالا_تخا ناف ءابدالا دنع تفتلمربغ ىنسلف ققدت اذه لو انال

 جات اما راذتعءالا اذه نا ىحال مّ ناكملا فالتخاك مه دنع

 هيلعام فلا وهو ه هبامانق هناحس هللاتاماكل نا تدب اذا هيلا
 ناسدنالا ريغىف ؟ رهظي اعوا تاملكلانم هماعىفاع ضّقنو نوققحلا

 قيرطوا ةفاسم نيبعتل بصلام ىو هيدصأ عيمج 1 بصنلاو هلوق 0

 لخ ديالو فيرعتلا ءازجا لواوهىذلا ( ظفالاف ةلخادريغ هل وق )
 انيلع مزلبب ىد داش ه>ارخا راتعا ىلا ف٠ رعتلا حححص] ىف جاحم هنق

 مهيب ناك اذا لصفلاو سذحلا نا اولاق ثيح اوفسعتا" مست باكترا

 سنجلاو (فج لصفلا ربعي نأ زاوحل سنجاب زارت>الازاح هجو نه موم
 لخاد املع هللادبع لثم نالاما ( ةدحولا دصّممل هنال دل وق ) الصف

 مل وق ) قأيسامل اماو ةظفا لاقنم دنع اسهنع جراخ هدنع ةملكلاىف

 قاقتشالا طورش هئاشن ةهطو رشم دامت ريخا ةشااعم ( قاقتشالا مدعل

 ريك ذتلاىواست مدعو ادتبملاىلا عجارلا ريمضلاىلا دانسالاو همك قامو

 ( عضولا ضولا مل وق ) اهرسأب 0 تفتلا دقو حيرت ؟ ثينألاو
 طفلل ازيد ىنعملا لع هلع عضاولا 1 5 زي> ىف ءوللا لءح ةغللا ف

 تادرذفملا ةئنيك همومعت وأ هسصوص# ظاودام 22 ىذ صيصخ هلوف (

 : لخدرالو همومعن وأ هصوصخ (_ظودحلم ناك ءاوس ئى 2 تاسدك رملاو

 3 ( عوضوااىف )

 هيا غيم تو -20--_ 3 دز هد فيو نب تقع روينا تن جووجل 1 . نيتحإو اك 556 نم
 | سي 2ع >2



 هد فشلا سا

 اودبرب 5 ا نا ىلع ىنءم هيف لقنلا كا لاو امكد وا ة هقيقح

 © ءادسا هلوق ( ا وا هقيقح 4 ظوؤفلمال لماشلا ىنعملا الا طفللا

 قاعتملا ةيمسست ليبق نم وا ببسلا مساب ببسملا ةيمست ليبق نم نوكيف
 هل وف ) لقناا ددعت ةنوؤم هيف سداو ماللارسكب قلعتملا مساب ماللا حتش

 مسا صاخلا ةيمست لبق نم ن نوكيف ( ظوفلملا ىنعم هلسعج دعب وأ

 ىرداالو هلوق ه

 وه ةلوقم ىا نم

 دارع نأ هاماثلا

 ل وقلااذه حراشلا

 سلا نكتملا نا

 مهلا نم ىرلا ىعك طفالا ن م ال وقنم لع نأ رو برقا اذهو ماعلا. لب الدا دو+وع

 ظفاتلا ( هب ظفاتسام ىلا 1 وق ) ةطساوب وا ءادتبا ملكتلا ىنعي وا "صحم ىراستعا:
 طفالا ةيعسشام طظفاتلان ال رود هسبق نسلو ةبدعتلل ءاملاو 60 نفك دع

 ملعا * ىحالطصالا ظفالاوه فرعملاو فرخلاو مالكلا وه ىذلا ىوغالا

 ىاألا ىلا بهذ نق الوا ةلك ةيبارعالا ةكرحلا نا ىف اوفلتخا مهنا
 ىدم قيقحت نم هان 0 اع 6 بيحا دقو اهش رغل قدص هيلع لكشا

 1 ناسنالا هلوق 0 اهلخدب امكح وا هل وق صهاط تأ ثحن هيفو ظفاتلا

 ااذان ىا )1 انكح وأ هل وت ١ مهفلا نم طفالا ررووصتل أم ر شن هبدنق اما

 كل هلوق ( ناو>الاق هب ظوفلملا كرايشت ىف كللذو اع <

 جا اولا لش مو اعوضوم لاق اما 3 سدق لاق 6 اعوضوم وا ناك

 عوضوملا وه لمعتسملاب مهداىمنا ىلع اهيبنت ةروهشملا مهتارابع ىف 5

 لب ىنعأ عضو طفل وهو لمهملاو لمعتسملا ناب هط_باولا مناي الاو

 داريف قاطي ناي للسقف ىا لمعتس نا لش هلوق ىهتنا لمغتسس نا

 ةيمسا لسق نم وا هلامعتسا حص: ىنعمم مهتارابع ف لمعتسملاف ىنعملا هنم

 ىلع ظفللا قالطا حص امنا ليق 6 ابكىم وا م وق ) صاخنا مساب ماعلا

 2 .قيقحلا ظفالاو هأ |وق ١ ) رد لدالاىف هلال ف ل ككارلا

 ( توصااو ف رخلا ةلوقم نه سال ١ هلوق ) قيقحلا هب ظوفلملا ىا
 فنصملا لاق ه وه ةلوقم ”ىانم هنا ىرداالو فرحانه معا وه ىذلا

 الويضص ءوريشعا

 ديال هناب مهاوقل

 ههيش وا لعف لكذ

 0 ليفاف نع
 ءافت> الاوه راتتسالا

 هفوح وا ءىث تخل

 ضاىعاتاوصالاو

 روصتسال ةراق ريغ

 فوحالو تع ايا

 رك ذلاامهصخاع'و

 اهريغ لامعا مدعل

 ىوك ربلاهب حرصك
 الف نا_دتمالا ىف

 اذه ىناع ثرتكت

 ها ماصعلا لضافلا
 ىذلا فوذحلانع ربع نك فوذ#لا وه رتتسملا نا حاضيالا حرش ىف

 6 ظفادل عضو. لو هل وق ) لعافلافذح نع نا.-ال انوص رتتسملاب لعافلاوه .

 ةماخ ةزراع | ركن نوكيال ةسسفس ارث دم نوح امكف هب صاغت َ

 د ) 4 ع حوصم (



 ظفالا نوكىف 5

 ظوفاملا نم صخا

 ةحاسم ىمرلا ىنعع

 ةقيقلا ىف ى راانآل

 تود ءاوبفلا ىلإ

 ضرع هنال ظفللا

 لاقش الا ىضتقملا

 هدبلم

 ناك امل هنا هفو .د

 معا طفالا دا نا

 قفل ا طشاس

 مزليف ايزا# ىنعم
 لما لقللا هدمت

 د

 4 دج
 ليادب و ثننأتلا بج ولاعج ناكول هناف (بيطلا ملكلا دعصب هيلا ىلاعت هلوق
 حاحصلا بحاص بهذ هبلاو ( عج ليقو مل وق ) عملا نازوانم سيلهنا

 ضرعلال م ىلا دعاصلاناف 6 .بطلا ماكلاو مل وق ) بادللا بحاصو
 ربعي نأ زاخ ثييحلاال ديحوتلا ةمءاكك بطلاوهو ملكلا ضعب الا سيل

 ىلاعت هلوقىف ناسحالاب ةحرلا ليوأتك هليوأتف ملكلا ضعرب اسهنع

 اذه 6 سنجالاهيف ماللاو مل وق ) 6 نينسملانم بيرق هللاةمحرنا ف

 درقلا فيررعتال هيلع حلططملا فيرعت ىضتش ماقملانال راتخلاوه هجولا

 دهعلا مال ةروص ىف اك ظفالا اذه هيلع قلطي املوا ىوغللا ىنعملل ىعونلا
 آلا سيل فيرءتلاو قارغتسالل ماللان وكي ىت> درطلا نامالو حر املا

 ( ةدحولل ءاتلاو مل وق ) ةعيبطلاو سنحال ماللاف ىه ثيح نم ةعيبطلل
 ]| فيرعتىف لدعنمدنعءاص وصخ ىفرعلا ىنءملاىف كلذ عنمينا لئاقاو

 2 ]|| زوحف 2 نالو ةدارصربغ ةدحولا لاقو ظفالاىلا ةظفللا نع ةملكلا
 ” 1| ءامنا فيرعتلا ماقمىف در 6 ةدحولا ىنعم نع اهديرحخ لوقلا

 .اصنءاستلا سالو رشتنملا درفلل اهعضو ريدةتىلع ةدحولا نع سانجنالا

 || ةفانمالدرل وق ) نيترمتو نيتلك ليلدب ديرحتلا عنتمي ىتح ةدحولايف
 || ازاوغ هل وق ) هانعنمام مياستو لزئتلاريدقت ىلع باوج اذه 6 امهنب .

 ” 1| هيفو كلذ ريغوا ةيعانصوا تناك ةيعيبط ( ةدحولاب سنْلا فاصتا

 ">1 اهلاف ءاتلا لوادم ىه ىتلا ةدحولل ةراغم ةدحولا هذه نال رظنأ

 0000 (ددساذا ةيونغللا ةدملكلا نا باحنا نكميو ةيسنجال ةيدرف'
 ةددحو هب وغللا ةماكلا ىف 3َ]ح لا ةدوح ولا تراض ةادعالا حاطصم وهاع

 ملكلا ىلا ةيحالطصالا ةملكلا ةياسسأ ن وكت النا كلد نم مزايو ةمسادج

 سنا نين نا ىعي 6 ةيسنجلاب دحاولاو مل وق ) رمت ىلا ةرمث ةيسنك
 " ]| هلاقصو دحاولاو الصا سنجلا لم نأ زوحف اقداصت دحاولاو

 1 ماكتلاو مفلانم ءىثلا ىىرو « ىعرلا ةغللا ف ظفالا هل ش ) سكعتس ناو

 7 || ظفالازا ىضرلا خيشلا مالكنم موهفملا ( ةاحلاف عى لقن مث هل وق )
 اوهو 4 ظوقاملاق ةنفل كمعتشا م ملكتلا قاع ردرصم لصالا 5

 6« ريدقتلا اذهىلع مزاي لاّشال لش هيف نوكيالاذه ىلعف انه دارملا

 3 7 (جورخ>) :



 يس هج كاس
 افرع اهتروصت بوجو تدناملو امهيلا ةيوسستم اهلا ثيح نم':امهيلا
 فقول في رعتنا لبق لصاح بجاولا ليقنا * بجاولا:وهام ليصحتا

 ىلا سايقاا, فقوتلا كلذناب سبجا *# هروصت ىلع ءىث لك في رعت
 : لس ف رءملا ملاع اضا رمل ليقنا 0 0 ءتملاىلا ساس لال ركشملا 3

 ظ موزل نم مزا.ال اناق بطاخلا هماعنامىلا ريشب ففي رعتلامال نال هشررعت

 ' نواف نطاط- رغ اناس رمتملا نوكينا زاو معتم لع, موزل بطاخملا ع
 ةدايز بطاخلا ىلا سايقلابو ةفرعملا لصادشب هيلا ساسي هلا فيي رعتلا

 , ىلا مالكلادارفانم ًازج اهدارفانوكل ةملكلامدقو مل وق )) ةفرعملا

 مدقتلا ةهج دحو امهموهقم قلاوا اهدارقا ىلا نظن ءاوس فا 1
 مدق اذا ىح راسألا دوجولا بسحم مدقتملاز| ىنلالو ةملكلا بناحىف

 ىظفالاو ىتكلا ىنعا ةعيرالا تادوجولا مدقتلاف تقفاوث ةباتكلاىف

 ةباتكلاىف مدقاذا ىنهذلا دوج ولا سحب ' مدقتملان او ىج راخلا و ىنهذلاو

 نا | دىليقول وق ) حراخلا ادعام تادوج ولام دقتلافتقفاوت

 للا ت تقفاون هلو

 يعش رو_تلا نال

 عش د طفاتلاو ظفاتلا

 مدقتف هب اعلا

 :مزاتمب ةياثكلا

 نيدو ولا مدقتلا | تحل لزملا دعا ىف اسسانت“ نيظفالا نير دحت نا قاقتخالا ( .ماكلا نم
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